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DISSABTE 1 DE SETEMBRE

22:30 H · ERMITA DE LA MAGDALENA
Nit de corals
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Nits a l’ermita

18:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Contacontes científic: Marie Curie
Entrada lliure
nnConeix la vida i les aventures de Marie Curie, i aprén 

sobre física i química amb aquest divertit conte, amb 
Contaclown. Organitza: Ajuntament de Castelló

DIUMENGE 2 DE SETEMBRE
12:00 H · TEMPLET DEL PARC RIBALTA
Concert Unió Musical Llucenenca de Llucena
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i   

FSMCV (Federació de Societats Musicals de la Co-
munitat Valenciana)  Cicle Concerts al Templet

18:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: Ludoteca Steam
Entrada lliure
nnJocs de taula de la ciència, tallers STEAM i bi-

blioteca de la ciència. A carrèc de Gatos con Batas 
Organitza: Ajuntament de Castelló

DILLUNS 3 DE SETEMBRE
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Exposició de pintures de Miguel Llorens
nn Inauguració de l’exposició de pintura de Miguel Llo-

rens. Organitza: Llibreria Babel

DIJOUS 6 DE SETEMBRE 
10:00 H · MOLL DE COSTA · PORT CASTELLÓ
Obertura de la rèplica de 
la caravel·la Santa Maria
nnMés informació en www.fundacionnaovictoria.org 

Organitzen: Ajuntament de Castelló i Port Castelló 
 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

19:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA
Inauguració de l’exposició de pintures i 
escultures “Musicomórficas Des-compuestas” 
Jorge Ortiz Ortiz
nnDel 6 al 27 de setembre. Amb “Musicomórficas 

Des-compuestas” Jorge Ortiz supera l’encotillament 
conceptual de la bidimensionalitat d’un llenç per 
mitjà de la unió d’allò oníric i allò visual.  La visió 
particular de l’artista ens duu a un món colorista i 
“des-compost” en el qual cobra protagonisme la 
complicitat de l’espectador, que, mitjançant la con-
templació, desgrana l’obra i la seua composició en 
figures entrellaçades que trenquen amb el concepte 
paradigmàtic d’obra pictòrica. Organitza: Ajunta-
ment de Castelló de la Plana 

 DIVENDRES 7 DE SETEMBRE
10:00 H - 21:00 H ·  MOLL DE COSTA · PORT CASTELLÓ
Obertura de la rèplica de 
la caravel·la Santa Maria
nnMés informació en: www.fundacionnaovictoria.org 

Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Port 
Castelló  Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

17:00 H · LATERAL PARC RIBALTA (AV. PÉREZ GALDÓS)
Inici d’activitats de la recreació històrica 
d’usos i costums de l’època medieval
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

18:00 H · LATERAL PARC RIBALTA (AV. PÉREZ GALDÓS)
Desfilada inaugural amb animacions de 
l’època medieval
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat Trobareu ressenyes i programació completa en les pàgines 4 i 5.
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DIJOUS 6 DE SETEMBRE 

10:00 H · MOLL DE COSTA · PORT CASTELLÓ
Obertura de la rèplica de 
la caravel·la Santa Maria

 Més informació, horaris de visita, detalls i tarifes 
en www.fundacionnaovictoria.org Organitzen: Ajun-
tament de Castelló de la Plana i Port Castelló

DIVENDRES 7 DE SETEMBRE
10:00 H–21:00 H ·  MOLL DE COSTA · PORT CASTELLÓ
Obertura de la rèplica de 
la caravel·la Santa Maria

 Més informació en: www.fundacionnaovictoria.org 
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
Port Castelló

17:00 H · LATERAL PARC RIBALTA (AV. PÉREZ GALDÓS)
Inici d’activitats de la Recreació històrica 
d’usos i costums de l’època medieval

 Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

18:00 H · LATERAL PARC RIBALTA (AV. PÉREZ GALDÓS)
Desfilada inaugural amb animacions 
de l’època medieval

 Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

18:30 H · AERÒDROM DE CASTELLÓ
Globus aerostàtic

 Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

22:00 H · PLAÇA MAJOR
Actuació de màgia, humor, dansa i música.

 Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

Aniversari
Fundacional
de la Ciutat de
Castelló de la Plana
Una variada programació amb xarrades, teatre i exposicions, per a celebrar 
la fundació de la nostra ciutat. Organitza: Ajuntament de Castelló

DEL 6 AL 9 DE SETEMBRE



SETEMBRE 2018  ·  5

DISSABTE 8 DE SETEMBRE
10:00 H · MOLL DE COSTA · PORT CASTELLÓ
Obertura de la rèplica de la caravel·la Santa Maria

 Més informació en: www.fundacionnaovictoria.org 
Organitzen: Ajuntament de Castelló i Port Castelló

11:00 H – 14:30 H / 17:00 H – 22:00 H · LATERAL PARC 
RIBALTA (AV. PÉREZ GALDÓS)
Activitats de la Recreació històrica d’usos i 
costums de l’època medieval

 Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

11:30 H · CASINO ANTIC
Presentació de Na Violant d’Hongria 2019

 Organitza: Cavallers de la Conquesta

12:30 H ·SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT
Acte institucional de concessió 
de la Medalla d’Or a l’UJI

 Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana

13:30 H · PLAÇA CARDONA VIVES
Mascletà commemorativa del 767é Aniversari 
de la fundació de la ciutat

 Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

18:30 H · AV. REI EN JAUME I / PLAÇA DE BOUS
Homenatge als templers 

 Homenatge als templers al costat de l’estàtua de 
Jaume I i desfilada fins a la plaça de bous. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana  

18:30 H · AERÒDROM DE CASTELLÓ
Globus aerostàtic

 Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

19:00 H ·PLAÇA DE BOUS
Espectacle de Justes Medievals 
en honor a Na Violant d’Hongria 2019
Entrada lliure

 Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

19:30 H · TEATRE PRINCIPAL 
Centenari del naixement de Matilde Salvador 
(1918-2018): Concert del Cor de la Generalitat
Entrada lliure fins a completar aforament

 Organitza:  IVC (Institut Valencià de Cultura)

23:00 H · PLAÇA MAJOR
Gran Actuació de l’Orquestra Montana

 Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

DIUMENGE 9 DE SETEMBRE
10:00 H · MOLL DE COSTA · PORT CASTELLÓ
Obertura de la rèplica de 
la caravel·la Santa Maria

 Més informació en: www.fundacionnaovictoria.org 
Organitzen: Ajuntament de Castelló i Port Castelló

10:00 H – 14:00 H · AERÒDROM DE CASTELLÓ
Jornada aèria a l’Aeròdrom de Castelló

 Exhibicions de salt, baptismes d’aire, exhibició de 
material paracaigudista en carpes, tallers infantils i 
exhibicions d’avions no tripulats. Consulteu les bases 
del sorteig i condicions en el web. Organitza: Ajunta-
ment de Castelló de la Plana

11:00 H – 14:30 H / 17:00 H – 22:00 H · LATERAL PARC 
RIBALTA (AV. PÉREZ GALDÓS)
Activitats de la Recreació històrica d’usos
i costums de l’època medieval

 Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

12:00 H · DE LA PLAÇA MAJOR A LA PLAÇA DE BOUS
Gran desfilada medieval
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

18:00 H · CENTRE CIUTAT
Desfilada dels Cavallers

 Recorregut: Plaça Major, Carrers Vera, Gasset, 
Zorilla, Sant Vicent i Pérez Galdós. Organitzen: Ajun-
tament de Castelló de la Plana i Cavallers de la 
Conquesta

19:00 H · PLAÇA DE BOUS
Gran espectacle de Justes Medievals en 
honor a Na Violant d’Hongria 2019 
Entrada lliure fins a completar aforament.

 Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

22:00 H · LATERAL PARC RIBALTA (AV. PÉREZ GALDÓS)
Tancament de l’espai medieval de recreació 
històrica d’usos i costums

 Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  
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18:30 H · AERÒDROM DE CASTELLÓ
Globus aerostàtic
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

22:00 H · PLAÇA MAJOR
Actuació de màgia, humor, dansa i música
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

DISSABTE 8 DE SETEMBRE

10:00 H · MOLL DE COSTA · PORT CASTELLÓ
Obertura de la rèplica de 
la caravel·la Santa Maria
nnMés informació en: www.fundacionnaovictoria.org 

Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Port 
Castelló  Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

11:00 H – 14:30 H / 17:00 H – 22:00 H · LATERAL PARC 
RIBALTA (AV. PÉREZ GALDÓS)
Activitats de la Recreació històrica d’usos 
i costums de l’època medieval
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

11:30 H · CASINO ANTIC
Presentació de Na Violant d’Hongria 2019
nnOrganitza: Cavallers de la Conquesta

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

12:30 H · SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT
Acte institucional de concessió 
de la Medalla d’Or a l’UJI
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

13:30 H · PLAÇA CARDONA VIVES
Mascletà commemorativa del 
767é Aniversari de la fundació de la ciutat
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

18:30 H · AV.  REI EN JAUME I / PLAÇA DE BOUS
Homenatge als templers 
nnAl costat de l’estàtua de Jaume I tindrà lloc el 

tradicional acte d’homenatge dels Cavallers Tem-
plers de Castelló al Rei en Jaume. En acabar l’ac-
te, desfilada dels Templers fins a la plaça de bous. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

18:30 H · AERÒDROM DE CASTELLÓ
Globus aerostàtic
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

19:00 H · PLAÇA DE BOUS
Gran espectacle de Justes Medievals 
en honor a Na Violant d’Hongria 2019
Entrada lliure fins a completar aforament
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat Trobareu ressenyes i programació completa en les pàgines 4 i 5.
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19:30 H · TEATRE PRINCIPAL 
Commemoració del centenari del
naixement de Matilde Salvador (1918-2018): 
Concert del Cor de la Generalitat
Entrada lliure fins a completar aforament
nnEl Cor de la Generalitat Valenciana va ser creat el 

1987. És el cor titular del Palau de les Arts al temps 
que desenvolupa una constant activitat en els princi-
pals auditoris de la Comunitat Valenciana. Ha inter-
pretat les grans obres del repertori simfònic coral i els 
principals títols del gènere líric, i freqüenta el repertori 
a cappella amb especial atenció als compositors va-
lencians. Junt amb Carles Santos ha participat en les 
Cerimònies Olímpiques de Barcelona 92. Ha gravat 
discos per a Sony, Decca i Deutsche Grammophon 
junt amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana i 
solistes com Plácido Domingo, Juan Diego Flórez o 
Andrea Bocelli. El seu CD Verdi Domingo va ser guar-
donat amb el Grammy Llatí al millor àlbum de música 
clàssica de 2014. Director artístic i musical: Francesc 
Perales. Organitza: IVC (Institut Valencià de Cultura 

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat / Cicle 
Centenari del naixement de Matilde Salvador

20:30 H · PLAÇA MAJOR
Actuació del Grup Castelló
nnExhibició de balls i música tradicional local. Des 

de l’any 1953 el Grup Castelló, Associació d’Estudis 
Tradicionals treballa amb l’objectiu de la promoció i 
recuperació de les manifestacions populars valencia-
nes. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

23:00 H · PLAÇA MAJOR
Actuació de l’Orquestra Montana
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

DIUMENGE 9 DE SETEMBRE
10:00 H · MOLL DE COSTA · PORT CASTELLÓ
Obertura de la rèplica de la caravel·la Santa Maria
nnMés informació en: www.fundacionnaovictoria.org 

Organitzen: Ajuntament de Castelló i Port Castelló
 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

10:00 H – 14:00 H · AERÒDROM DE CASTELLÓ
Jornada aèria a l’Aeròdrom de Castelló
nnExhibicions de salt, baptismes d’aire, exhibició de 

material paracaigudista en carpes, tallers infantils i 
exhibicions d’avions no tripulats. Consulteu les bases 
del sorteig i condicions en el web. Organitza: Ajun-
tament de Castelló de la Plana  Cicle Aniversari 
Fundacional de la Ciutat

11:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: Saturn
Entrada lliure
nnA càrrec de Sagals. Descobrirem els secrets de Sa-

turn, el segon planeta més gran del nostre sistema solar. 
Famós pels seus anells, i amb un gran nombre de satè-
l·lits. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

11:00 H – 14:30 H / 17:00 H – 22:00 H · LATERAL PARC 
RIBALTA (AV.PÉREZ GALDÓS)
Activitats de la Recreació històrica d’usos 
i costums de l’època medieval
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

12:00 H · DE LA PLAÇA MAJOR A LA PLAÇA DE BOUS
Gran desfilada d’animació medieval
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

12:00 H · TEMPLET DEL PARC RIBALTA DE CASTELLÓ
Concert de la Banda Municipal de Castelló
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana 

i FSMCV (Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana)  Cicle Concerts al Templet

18:00 H · CENTRE CIUTAT
Desfilada dels Cavallers
nnRecorregut: Plaça Major, Carrers Vera, Gasset, 

Zorilla, Sant Vicent i Pérez Galdós. Organitzen: Ajun-
tament de Castelló i Cavallers de la Conquesta 
 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat



8 ·  

19:00 H · PLAÇA DE BOUS
Gran espectacle de Justes Medievals en 
honor a Na Violant d’Hongria 2019
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

22:00 H · LATERAL PARC RIBALTA (AV. PÉREZ GALDÓS)
Tancament de l’espai medieval de recreació 
històrica d’usos i costums
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

 Cicle Aniversari Fundacional de la Ciutat

DILLUNS 10 DE SETEMBRE 
19:00 H · LLIBRERIA BABEL 
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure 
nn“José María Hinojosa, poeta olvidado de la Gene-

ración del 27”, a càrrec de Jesús Moreda. Organitza: 
Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller per a aprendre a viure millor
Entrada lliure
nnNingú no ens va ensenyar a viure. Aprendre es 

basa en errors i patiments. Els primers tallers gratuïts 
van nàixer per a guiar-nos en l’assertivitat, l’autoesti-
ma i la felicitat i per a donar-nos eines indispensables 
per a ser feliços i obtindre tot el que ens proposem. 
Organitzen: Aprender a vivir i Llibreria Argot

DIMARTS 11 DE SETEMBRE
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrades Dog Calm d’educació canina:
“El teu gos et parla, escolta’l”
Entrada lliure
nnSi comparteixes la teua vida amb un gos, segu-

rament eres capaç d’identificar quan el teu gos està 
content, quan té por o quan es troba malament. En 
algun moment tots ens hem referit al nostre gos amb 
la frase de “Només li falta parlar”. Això és perquè els 
nostres companys canins tenen la capacitat de co-
municar-se de manera molt efectiva amb nosaltres i 
amb altres individus de la seua espècie. Organitzen: 
Dog Calm i Cinta Marí

DIJOUS 13 DE SETEMBRE
19:30 H · CASA DE CULTURA
Inauguració de l’exposició
“Estudis i models còsmics”
Alexandra Knie
nn Inauguració de l’exposició d’Alexandra Knie “Es-

tudis i models còsmics”. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

DIVENDRES 14 DE SETEMBRE
20:00 H · DE LA PLAÇA MAJOR A PLAÇA DE LA PAU
Cercavila amb la Banda Municipal de Castelló 
20:30 H · TEATRE PRINCIPAL
Imposició de la banda a la reina infantil de 
les festes de la Magdalena
nn  Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 

Patronat de Festes

DISSABTE 15 DE SETEMBRE
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació de “Syrtári”
Mari Cruz Civera Notari
Entrada lliure
nnAmb il·lustracions de Tere Colomé, el llibre és una 

finestra oberta per a gaudir de les seues vistes. Orga-
nitza: Llibreria Argot

20:00 H · DE LA PLAÇA MAJOR A PLAÇA DE LA PAU
Cercavila amb la Banda Municipal de Castelló

20:30 H · TEATRE PRINCIPAL
Imposició de la banda a la Reina
de les festes de la Magdalena
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 

Patronat de Festes
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DIUMENGE 16 DE SETEMBRE

12:00 H · TEMPLET DEL PARC RIBALTA
Concert Unió Musical Sant Felip Neri de la Llosa
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i   

FSMCV (Federació de Societats Musicals de la Co-
munitat Valenciana)  Cicle Concerts al Templet

11:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: Rellotge de sol
Entrada lliure
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

18:00 H · SANT ROC DE LA DONACIÓ
Jonatan Penalba
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Nits a l’ermita

DILLUNS 17 DE SETEMBRE
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nn“Actitud para una vida feliz”, a càrrec de Vicente 

Moliner Muñoz, llicenciat en Psicopedagogia. Part artís-
tica a càrrec de la professora i poetessa Norma Gon-
zález Peralta i coordinació a càrrec de Jesús Moreda. 
Organitza: Llibreria Babel

18:00 H · SALA SAN MIGUEL 
Taller de teixit amb paper: Papirogami
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nn Inscripcions a la Casa Abadia de la Fundació Cai-

xa Castelló o al web www.fundacioncajacastellon.es. 
Informació al telèfon 964 232 551. Activitat dins del 
cicle de tallers d’arts plàstiques per a jóvens “Entra-
mats”. Organitza: Fundació Caixa Castelló

DIMARTS 18 DE SETEMBRE
17:00 H – 20:30 H · LLIBRERIA BABEL
Extracció solidària:
Dóna sang, salva tres vides
Entrada lliure
nnEquips ambulants del Centre de Transfusió de Sang 

de la Generalitat Valenciana estaran tota la vesprada 
a la llibreria. Si véns, et regalaran un llibre! Organitza: 
Llibreria Babel

18:00 H · SALA SAN MIGUEL
Taller de música corporal “Art must be magic!”
David Moliner
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nn Inscripcions a la Casa Abadia de la Fundació Cai-

xa Castelló o al web www.fundacioncajacastellon.es. 
Informació al telèfon 964 232 551. Organitza: Fun-
dació Caixa Castelló

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre “De las tinieblas a la luz”
Pilar Bellés
Entrada lliure
nnUn llibre carregat de reflexions sobre les addicci-

ons i com sortir-ne, amb casos verídics. Organitza: 
Pilar Bellés i Llibreria Argot

DIMECRES 19 DE SETEMBRE
18:00 H · SALA SAN MIGUEL
Teixint energies positives: 
Construeix un atrapa-somnis
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nn Inscripcions a la Casa Abadia de la Fundació Caixa 

Castelló o a través de la pàgina web www.fundacion-
cajacastellon.es. Informació al telèfon 964 232 551.
Organitza: Fundació Caixa Castelló

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència d’Oxfam-Intermón. Presentació 
de la campanya “Quítate la venda”
Gonzalo Pareja
nnGonzalo Pareja Corbi és el delegat de Medicus 

Mundi Mediterrània en la Comunitat Valenciana, i el 
representant de l’Associació d’Estudiants H-Cem de 
la Universitat Jaume I. Organitza: Llibreria Babel

JULIOL / AGOST 2018  ·  9
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19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: “Cosmografía profunda”
Laura Ponce
Entrada lliure
nnFins on cal allunyar-se per a arribar a les profun-

ditats d’un mateix? Potser fins a un desert que co-
bra vida, potser fins a un planeta on plouen hòmens, 
potser fins a Rognar… Els mons creats per Laura 
Ponce, de vegades inhòspits, de vegades acollidors, 
són una representació poètica de la por i els anhels 
humans, d’actituds, tarannàs i conductes que ens 
constitueixen. Organitzen: La máquina que hace 
ping i Llibreria Argot

DIJOUS 20 DE SETEMBRE
18:00 H · SALA SAN MIGUEL
Taller de música corporal “Art must be magic!”
David Moliner
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nn Inscripcions a la Casa Abadia de la Fundació Cai-

xa Castelló o al web www.fundacioncajacastellon.es. 
Informació al telèfon 964 232 551. Organitza: Fun-
dació Caixa Castelló

19:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Dia de Pierre Méchain  
Entrada lliure
nnCommemoració de la mort de Pierre Méchain, 

astrònom i geògraf francés que va participar en els 
treballs per a establir el metre com a unitat del sis-
tema mètric. El seu treball el va portar a Castelló de 
la Plana a principis del segle XIX, on va morir per una 
febra groga. Sessió en viu a la sala de projeccions 
per a descobrir l’apassionant vida d’aquest científic 
i els seus vincles amb Castelló, així com les seues 
aportacions a l’astronomia. Organitza: Ajuntament 
de Castelló de la Plana

19:00 H · LLOTJA DEL CÀNEM
Inauguració de l’exposició: 
“State of Matter / Matter of State”
Fotografies de Mario Zamora
Entrada lliure
nnExposició fotogràfica del 20 de setembre al 20 

d’octubre de 2018. “State of Matter / Matter of Sta-
te” (Estat de la matèria / Qüestió d’estat) ens acosta 
a una simulació d’un informe que conté una aproxi-
mació fotogràfica a la desintegració de la imatge del 
poder corporatiu, presentant una guerra permanent 
entre les forces naturals i artificials. Els quatre ele-
ments clàssics s’enfronten a les corporacions més 
grans del món; a unes marques que amb les seues 
pràctiques transformen els recursos en béns indus-
trials o contaminen l’aire, l’aigua i la terra, tenint, 
amb això, un profund i nociu impacte en el planeta. 
L’ésser humà i la natura es reuneixen en un viatge a 
través del cicle de la vida i la mort, amb l’objectiu de 
crear una reflexió sobre la naturalesa del consum i el 
consum de la natura. Organitzen: Ajuntament de 
Castelló i Universitat Jaume I

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrada “Solo dinero: Criptomonedas, 
bitcoin, blockchain?”
Entrada lliure
nnLa missió d’AvalBit és difondre i promoure l’ús 

de la bitcoin i d’altres tecnologies associades amb 
la corda de blocs. Qui millor que les persones que 
envolten el conglomerat professional i cercle de ne-
gocis d’AvalBit per a informar-nos-en. En aquesta 
xarrada es poden compartir experiències, idees i 
debats que us ajudaran amb les vostres necessitats. 
Organitzen: AvalBit i Llibreria Argot
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19:30 H · SALA SAN MIGUEL
Presentació del catàleg “Entramats”:
Pilar Beltrán i Álvaro de los Ángeles
Entrada lliure fins a completar l’aforament 
nnPresentació del número 1 de la Col·lecció San 

Miguel, publicació realitzada per la Fundació Caixa 
Castelló i la Diputació Castelló. L’edició documenta 
l’exposició que l’artista Pilar Beltrán (Castelló, 1969) 
va articular al voltant del concepte de teixit amb motiu 
d’Imaginària 2018 a la Sala San Miguel. Organitza: 
Fundació Caixa Castelló

DIVENDRES 21 DE SETEMBRE
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: 
“Días de fútbol/Dies de futbol”
Luis Aleixandre
Entrada lliure
nnUn dia de juny de 1923 va nàixer Pasqual, coinci-

dint amb la inauguració de l’estadi del Madrigal. Per 
la seua passió pel futbol es va fer soci del Villarreal 
CF i, al llarg dels anys, va ser testimoni de la perma-
nència de l’equip en tercera divisió. Als 58 anys va 
tindre el seu primer nét, que a la fi es convertiria en 
el seu inseparable company de vesprades de futbol, 
en el seu lleial confident i en un fidel amic amb qui 
fer front a la soledat dels seus últims anys d’existèn-
cia. La novel·la relata les relacions afectives entre 
Pasqual i Llorens, i com les seues vides evolucionen 
al llarg dels anys, de forma paral·lela a l’esdevenir 
dels èxits i decepcions del club dels seus somnis. 
Narrada en valencià i en castellà, l’obra barreja al-
guns fets reals de la història del Villarreal CF amb 
la ficció d’una relació familiar carregada de fidelitat, 
amistat i tendresa. Organitzen: Unaria Edicions i 
Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre “Mindfulness Zen” 
Entrada lliure
Lluís Nansen
nnPresentació del llibre “Mindfulness Zen. La consci-

ència de l’ara”, a càrrec del seu autor, Lluís Nansen.
Organitza: Llibreria Babel

DISSABTE 22 DE SETEMBRE
12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre “La voz sí que importa”
Isabel Villagar
Entrada lliure
nnMolta gent pensa que la veu és una cosa amb la 

qual vas nàixer i que no es pot canviar. Altres pensen 
que la veu no té cap importància en el desenvolupa-
ment professional i personal. Aquest llibre ha sigut 
escrit amb dos objectius bàsics: el primer, per a de-
mostrar que la veu és molt important per a la majoria 
de professions (no només per a actors i locutors, sinó 
també per a venedors, directius, caps de projectes 
emprenedors, professorat i un llarg etcètera), i el se-
gon, per a ensenyar al lector a treballar la seua veu. 
Encara que cada persona naix amb determinades ca-
racterístiques físiques, de la mateixa manera que pot 
treballar la seua silueta de cos, també pot treballar la 
seua veu perquè siga la millor eina d’èxit personal i 
professional. Organitzen: Activa i Llibreria Argot

17:00 H - 20:00 H · PLAÇA SÈTE · MOLL DE COSTA
Obertura de les paradetes de la fira.
Actuacions al templet
nn IV Fira d’associacions  per la Federació de Col·lec-

tius per la Cultura al Grau (Botafocs, Dolçainers i Ta-
blaletes del Grau, Gup de Danses Illes Columbretes, 
Associació Cultural la Barraca, Unió Musical del Grau). 
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
Federació de Col·lectius de Cultura del Grau

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
XV Campanya de Concerts
d’Intercanvis Musicals
Entrada lliure fins a completar aforament
nnConcert d’intercanvi entre la Colla de Dolçainers i Ta-

baleters de Castelló i “El Trull” Grup de Dolçainers i Ta-
baleters de Vila-real. Organitzen: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana i l’IVC (Institut Valencià de Cultura)
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19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació llibre “Confesiones de madrugada”
Juan Gaspar Nebot
Entrada lliure
nnVersos recollits, reflexions, il·lustracions i històri-

es basades en fets reals, acords i desacords, amor i 
angoixa, l’aprenentatge i la superació personal. Orga-
nitza: Llibreria Argot

DIUMENGE 23 DE SETEMBRE
11:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: Equinocci
Entrada lliure
nnL’equinocci de tardor és el moment en què el dia i 

la nit tenen la mateixa duració. En aquest taller des-
cobrirem per què es produeix i quines conseqüències 
té. A càrrec de Sagals. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

12:00 H · TEMPLET DEL PARC RIBALTA
Banda Municipal de Castelló
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i   

FSMCV (Federació de Societats Musicals de la Co-
munitat Valenciana)  Cicle Concerts al Templet

DILLUNS 24 DE SETEMBRE
18:00 H · SALA SAN MIGUEL 
Taller de teixit amb paper: Papirogami
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nn Inscripcions a la Casa Abadia de la Fundació Cai-

xa Castelló o al web www.fundacioncajacastellon.es. 
Informació al telèfon 964 232 551. Activitat dins del 
cicle de tallers d’arts plàstiques per a jóvens “Entra-
mats”. Organitza: Fundació Caixa Castelló

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: “Mujer contra mujer
en la Cataluña insurgente” 
Laura Vicente Villanueva
Entrada lliure
nnSense renunciar al rigor de l’ofici, la historiadora 

Laura Vicente sap construir amb amenitat l’encreua-
ment de dos biografies situades en els seus respec-
tius ambients. El lector és convidat a visitar diferents 
ciutats, diversos escenaris i fins i tot al cor de les 
protagonistes per a la qual cosa l’autora fa ús de la 
correspondència conservada. Organitzen: Argot i CGT

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nn“La Biblioteca Pública Provincial de Castellón” a 

càrrec de Luis Miguel Pérez Lobo, Licenciat en His-
tòria. Part artística a càrrec de l’ arquitecte i poeta 
Antonio Molina González. Coordina Jesús Moreda. 
Organitza: Llibreria Babel

DIMARTS 25 DE SETEMBRE
18:00 H · SALA SAN MIGUEL
Taller de música corporal “Art must be magic!”
David Moliner
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nnTaller a càrrec del reconegut percusionista cas-

tellonenc David Moliner. Influenciat per la música 
d’avantguarda i per mestres com Pascal Dusapin, ha 
desenvolupat part de la seua carrera a ciutats com 
Ginebra o Berlin. Inscripcions a la Casa Abadia de la 
Fundació Caixa Castelló o al web www.fundacionca-
jacastellon.es. Informació al telèfon 964 232 551. 
Organitza: Fundació Caixa Castelló

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrada “Teléfono de la esperanza”: 
Principis de l’autotelisme per a véncer l’angoixa
Entrada lliure
nnLes emocions són necessàries com a mecanismes 

per a la supervivència dels éssers humans, però quan 
estem aclaparats i som incapaços d’aconseguir-les 
es presenten problemes, conflictes, pors, angoixa… 
fins a la caiguda. Per tant, és molt important aprendre 
a realitzar activitats amb un mateix; una tècnica que 
permet arribar a conéixer-nos i alhora ens dóna eines 
per a interactuar amb nosaltres i la societat. Organit-
zen: Teléfono de la Esperanza i Llibreria Argot

DIMECRES 26 DE SETEMBRE
18:00 H · SALA SAN MIGUEL
Teixint energies positives: 
Construeix un atrapa-somnis
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nn Inscripcions a la Casa Abadia de la Fundació Caixa 

Castelló o a través de la pàgina web www.fundacion-
cajacastellon.es. Informació al telèfon 964 232 551.
Organitza: Fundació Caixa Castelló
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18:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Soñadoras
Río Lejos
Entrada lliure
nn“Soñadoras” és un documental que vol com-

partir i evidenciar la importància d’un projecte 
de cooperació basat en microcrèdits per a dones 
però, sobretot, vol visibilitzar el paper que juguen 
les dones en la construcció i impuls de la soci-
etat. Després de la projecció hi haurà un debat.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle Dona i Cinema

18:30 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle poètic “Poetas sin sofá”
Entrada lliure
nnUn lloc per a compartir, llegir, escoltar i gaudir de la 

poesia. Organitzen: Poetas sin sofá i Llibreria Argot

19:30 H · MUSEU D’ETNOLOGIA
Inauguració de «Arquitectura i Urbanisme 
a Castelló durant la Segona República»
Entrada lliure
nnEl Castelló Republicà vol recuperar part d’un patrimo-

ni material històric de la ciutat de Castelló: l’arquitectura 
i l’urbanisme dels anys 30 a la nostra ciutat en temps 
de la Segona República. Malgrat el pas de temps, la 
Guerra Civil i la dictadura franquista amb l’eliminació de 
qualsevol vestigi de la Segona Republica, i l’especulació 
urbanística, encara es conserven algunes empremtes 
d’aquella època. Les primeres recerques i itineraris del 
Castelló republicà van portar durant els anys 2013-
2014 a una primera mostra fotogràfica d’edificis pú-
blics i privats. En aquesta nova mostra que presentem 
hem ampliat el contingut fotogràfic i documental. Or-
ganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:30 H · SALA DE RECEPCIONS · DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
Borís Izaguirre: Tiempo de tormentas 
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnEl veneçolà Borís Izaguirre, d’una banda fascinant, 

histrió, intel·ligent, mordaç, dandi pur i provocador, però 
també estrany, perillós, taciturn, amagat i agotzonat, 
ha demostrat coneixements i dots polifacètics únics 
com per a convertir-se en el fenomen de masses que 
li ha merescut ser considerat un dels més carismàtics 
hòmens del món de l’espectacle a Espanya. Aquesta 
faceta aparentment frívola del showman provocador 
contrasta amb les capacitats del Borís Izaguirre escrip-
tor, a qui només es pot conéixer a través de la lectura 
de les seues novel·les. Ara torna amb “Tiempo de tor-
mentas”. A través d’aquest treball arriscat i compromés 
es consolida com a escriptor. Izaguirre torna a Caste-
lló per a donar-nos l’oportunitat d’escoltar-lo a través 
del testimoni que recorre des dels seus primers anys 
a Veneçuela fins a aconseguir la fama a Espanya grà-
cies a la seua aparició en televisió i que, per a l’autor, 
recorre també de la mà la història d’ambdós països, a 
més de centrar-se en la relació amb la seua mare i la 
importància que va tindre en la seua vida i en les se-
ues decisions. Organitza: Fundació Caixa Castelló 
 Cicle Condició Literal

DIJOUS 27 DE SETEMBRE
18:00 H · SALA SAN MIGUEL
Taller de música corporal “Art must be magic!”
David Moliner
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nn Inscripcions a la Casa Abadia de la Fundació Cai-

xa Castelló o al web www.fundacioncajacastellon.es. 
Informació al telèfon 964 232 551. Organitza: Fun-
dació Caixa Castelló
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19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle  “Violencia cero: Saliendo del maltrato”
Entrada lliure
nnQuan una dona decideix posar fi a una situació 

d’abús, sovint se sent perduda, sense saber què fer 
o a qui demanar ajuda. Conéixer els recursos que té 
i com protegir-se és fonamental. Organitzen: AEPC, 
Asoc. Andrea Carballo Claramonte i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL 
Presentació del llibre 
“Poemari per a ociosos” de Manel Pitarch
nnOrganitza: Llibreria Babel

DIVENDRES 28 DE SETEMBRE
11:15 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Sessió acadèmica: “Castelló i Morella: 
una anàlisi social, cultural i política. 
Reptes i perspectives”
nn Inauguració de la sessió acadèmica de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials, de l’Institut d’Estudis 
Catalans “Castelló i Morella: una anàlisi social, cultu-
ral i política. Reptes i perspectives”. Tot seguit, sessió 
acadèmica “Societat i economia”, amb les intervenci-
ons d’Eva Alcón, Joan Serafí Bernat i Domingo García 
Marzà. Organitza:  IEC (Institut d’Estudis Catalans)

12:00 H · CARRERS DE VIANANTS / CENTRE CIUTAT
Deambulantes
Producciones Imperdibles 
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

12:45 H · CARRERS DE VIANANTS / CENTRE CIUTAT
Deambulantes
Producciones Imperdibles 
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

16:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Sessió acadèmica: “Societat, llengua i cultura”
nnAmb les intervencions de Javier Marzal, Vicent 

Pitarch i Montserrat Ferrer. Organitza: IEC (Institut 
d’Estudis Catalans)

18:00 H · CARRERS DE VIANANTS / CENTRE CIUTAT
Deambulantes
Producciones Imperdibles 
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

18:30 H · SALA D’ACTES · EDIFICI QUATRE CANTONS
Feuchón: el vampiro feuchón
Xana Teatre
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnAmb el pretext que es va a celebrar un gran 

concert, Mina i Gaspar han citat tots els veïns al 
cementeri. Però en realitat no hi haurà cap re-
cital, només és que aquests dos aprenents de 
vampir estan buscant el millor mos entre els as-
sistents perquè el seu senyor, el comte Feuchón, 
se’ls menge. Organitza: Fundació Caixa Castelló.  
 Cicle Cuencuentahucha

18:45 H · CARRERS DE VIANANTS / CENTRE CIUTAT
Deambulantes
Producciones Imperdibles 
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller de fotografia amb Rafa Velasco
Entrada lliure
nnL’associació AMART i el col·lectiu fotogràfic ADO-

FA, organitzen cada últim dijous de mes, de la mà del 
mestre Rafael Velasco, un taller de tècnica fotogràfi-
ca. Organitzen: Rafa Velasco i Llibreria Argot

  III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text Ressenyes i programació completa en les pàgines 16 i 17.
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19:00 H · LLIBRERIA BABEL 
Presentació del llibre “El microcosmos” 
Ibán Tripiana
nnA càrrec de Joan Trilles Cisneros i del seu autor Ibán 

Tripiana Sánchez. Organitza: Llibreria  Babel

19:30 H ·CARRERS DE VIANANTS / CENTRE CIUTAT
Deambulantes
Producciones Imperdibles 
nn“Deambulantes” és un espectacle creat per qua-

tre intèrprets i quatre altaveus mòbils i autònoms 
que es desplacen per la ciutat realitzant intervenci-
ons coreogràfiques curtes en qualsevol espai urbà. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

20:15 H · CARRERS DE VIANANTS / CENTRE CIUTAT
Deambulantes
Producciones Imperdibles 
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

19:00 H · GALERIA CÀNEM
Inauguració de l’exposició: “Still life”
Mavi Escamilla
Entrada lliure
nnDel 28 de setembre al 10 de novembre 2018. Still 

life o natura morta és una selecció d’obres, realitza-
des entre els anys 2008-2014. El seu nexe d’unió és 
la representació femenina, l’alienació i la cosificació 
de la dona. Tot això representat a través d’imatges del 
cinema, de la publicitat i dels clàssics, presentat en 
blanc i negre. Obres realitzades en ceres, tinta xinesa 
i grafit. Organitza: Galeria Cànem

20:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Converses sobre Matilde Salvador: 
Dona Música
Entrada lliure
nnEn 2018 se celebra el centenari del naixement de 

Matilde Salvador. Dona, música i pintora de la ciutat de 
Castelló. Presentat i moderat per Francesc Mezquita 
Patuel, director de l’IES Matilde Salvador, amb la par-
ticipació de Marta Tirado, Elvira Babiloni, Mari Rubio i 
Óscar Campos. Organitza: IES Matilde Salvador

 Cicle Centenari del naixement de Matilde Salvador

20:15 H · TEATRE DEL RAVAL
Pregó de les festes del Pilar i proclamació de 
les Reines i la seua Cort d’Honor
Centre Aragonés
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 

Centre Aragonés

22:30 H · PLAÇA MAJOR
Sodade
Cirque Rouages
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text
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DIVENDRES 28 DE SETEMBRE
12:00 H / 12:45 H / 18:00 H / 18:45 H / 19:30 H / 20:15 H
CARRERS DE VIANANTS / CENTRE CIUTAT 

DEAMBULANTES
PRODUCCIONES IMPERDIBLES 

nnAndalucia.“Deambulantes” és un espectacle cre-
at per quatre intèrprets i quatre altaveus mòbils i 
autònoms que es desplacen per la ciutat realitzant 
intervencions coreogràfiques curtes en qualsevol 
espai urbà. Aquestes intervencions tenen caràcter 
itinerant. Els intèrprets juguen en l’espai amb els 
seus altaveus conformant grups de so en ajuntar-los 
o creant dispersió en separar-los. Personatges que 
deambulen portant la seua pròpia banda sonora de 
manera contrària a la introspecció que proposen els 
habituals auriculars...

22:30 H · PLAÇA MAJOR

SODADE
CIRQUE ROUAGES

nnFrança. Cada nit de tempesta, un home vell, exi-
liat des de fa temps, s’acosta a la vora del mar i, 
acaronat pel vent, s’endinsa en els records. Sobre 
un cable sense fi, quatre cossos es mouen i es ba-
lancegen com ho fan les onades del temps passat. 
“Sodade” són també dos músics que juguen, canten 
i conten una faula a gran altura, un himne a la vida 
sobre una estructura circense única... Una oda a la 
vida que Cirque Rouages proposa amb el seu llen-
guatge habitual: circ, funambulisme, música, poesia 
i teatre mecànic. Premi Millor Companyia de Circ 
del TAC de Valladolid 2016

DISSABTE 29 DE SETEMBRE
12:00 H / 18:00 H ·  PASSADÍS DE LES ARTS 

THE TRAP
NAKUPELLE

nnAnglaterra. Un pla, un home, una planta. La tecno-
logia i la naturalesa li planten cara enfrontant-se en 
aquesta sublim “slapstick” de poètica i música boja. 
Estranya i trepidant comèdia física. Una actuació única 
i inusual. Cada detall del seu espectacle es va conce-
bre amb cura... Moviments, accions i reaccions que fan 
mantindre l’audiència expectant. 

12:30 H · PASSADÍS DE LES ARTS

OPERATIVI!
ECCENTRICI DADARÒ

nn Itàlia. Hi ha un alemany, un americà i un italià... Sem-
bla el començament d’un acudit tronat, però aquesta és 
una història amb un rerefons ben real. Tres soldats pa-
llasso, veterans de totes les guerres de la història recent, 
arriben amb el seu jeep militar per a erigir un monument 
als caiguts i recordar-nos l’estupidesa recurrent de l’es-
pècie humana. Una comèdia visual per a tots els públics. 
Premi Concurs Nacional Cantieri di Strada 2014

17:30 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS

CAPOCÓMICO
MARCO CAROLEI

nn Itàlia. Des de fa més de 3 dècades és un èxit en 
els festivals internacionals! Aquest espectacle es pot 
realitzar pràcticament en qualsevol lloc i no necessita 
res d’especial. Simplement una plaça o un carrer molt 
transitat i en uns pocs minuts, el capocómico prendrà 
el control de la situació com si fóra el director d’una 
pel·lícula imaginària!

18:30 H / 22:15 H ·  PLAÇA HORT DELS CORDERS

LES ZÈLES D’OBÚS
BENOIT CHARPE

nnFrança. Expert en caigudes espectaculars i en equi-
libris en cadires, Obus, també conegut com Benoît 
Charpe, és un artífex. Diplomat pel CNAC, crea la seua 
pròpia escenografia, concebuda pel seu propi enginy, 
amb la qual vola i recorre el món. En el seu solo “Les 
zèles d’Obus” Benoît Charpe puja sobre un trampolí 
amb un monocicle burlant les lleis de la gravetat.

MUT! III Edició

Festival d’Arts 
Escèniques 
Sense Text de 
Castelló

16 ·  
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nn
DISSABTE 29 DE SETEMBRE

19:15 H ·  PLAÇA DE L’AJUNTAMENT 

L’AIMANT
LÉZARDS BLEUS

nnFrança. Romeu busca la seua Julieta a les balcona-
des de les façanes, toca a les finestres de les cases... 
S’hi endinsa oferint un somriure, una rosa, una pirue-
ta... Busca pistes, canta amb el seu cos. Fa batre el cor 
de cada espectador. No coneix encara la seua Julieta... 
Espectacle inèdit a Espanya.

20:00 H · PLAÇA AJUNTAMENT I CARRERS VIANANTS

L’ENTERRAMENT DE MAMAN
CACAHUETE

nnFrança. “L’enterrement de Maman” és la itinerància 
tragicòmica d’un seguici fúnebre a través de la ciu-
tat. Després de reunir-se en una plaça, el seguici es 
posa en moviment en direcció al cementeri de la ciu-
tat amb el fèretre de la mare difunta. La família, molt 
excèntrica, intenta trobar una solució hipotètica per a 
arribar-hi. Fa participar tant al públic com als elements 
urbans que troba, improvisant i transgredint. Especta-
cle creat en 1990 amb més de 700 representacions 
en 650 ciutats i 35 països

22:45 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS

SOL BEMOL
D’IRQUE ET FIEN

nnBèlgica. Tots estem en camí amb les maletes ple-
nes, vivint les experiències que trobem en el nostre 
viatge. De vegades perdem l’equilibri i no és fàcil man-
tindre l’harmonia. Cadascú contribueix en aquest viat-
ge amb els seus propis llenguatges i codis, i el nostre 
és el del circ. “Sol bemol” és indubtablement somiador, 
divertit i pensat per a cada persona que té ganes de 
parlar i entendre’l. Elaborat amb molta passió per Dirk 
Van Boxelaere i Fien Van Herwegen. Primer Premi al 
Millor Espectacle de Circ del TAC de Valladolid 2017.

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE
12:00 H / 18:00 H · PASSADÍS DE LES ARTS

PUPPET SHOW
ALEX BARTI

nnDinamarca. La inversemblant simbiosi entre mani-
pulador i titella fan que l’espectador puga traspassar la 
frontera entre realitat i ficció. És Barti quasi tan humà 
com Alex? I és que Barti, la titella, està viva! La seua 
forma de moure’s parla per si mateixa. Primer premi 
en el Festival de Carrer Sierre (Suïssa) 1992. Primer 
premi en el Festival de Carrer d’Oslo (Noruega) 2001

12:30 H · PASSADÍS DE LES ARTS

CAPOCÓMICO
MARCO CAROLEI

13:00 H / 18:30 H · PASSADÍS DE LES ARTS

BON APPÉTIT
NAKUPELLE

nnAnglaterra. Aquest còmic boig agafa fruites i verdu-
res amb la seua cara. Intentant obrir el vi acaba damunt 
de la botella. És un cuiner desafiant i alhora encantador 
amb el públic... Els millors ingredients pensats per a 
riure! 

19:15 H · PASSADÍS DE LES ARTS

DÉMODÉS
LA TAL I LEANDRE

nnCatalunya. Tres pallassos perduts, expulsats per un 
món que canvia. A “Demodés” veiem la persona darrere 
del nas, descobrim el pallasso darrere de la persona. 
Una tragicomèdia sobre el final d’uns còmics, d’un 
imaginari col·lectiu, narrada en un llenguatge de clown 
clàssic; un intent de compartir el que els pallassos ens 
han deixat a la memòria.

20:30 H · PASSADÍS DE LES ARTS

TAUROMÀQUINA
ANIMAL RELIGION

nnCatalunya. Un joc centrat entre el cos i la màquina, 
una dansa entre les forces mecàniques i humanes, un 
diàleg animal, un motor emocional, òrgans inanimats. Dos 
homes i una màquina. El contrast del ferro i la carn, l’art 
i la tècnica del lideratge, una lluita de mirades i forquilles.
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Del 28 al 30 de setembre arriba la tercera edició del 
MUT!, cicle d’arts escèniques basades en la producció 
teatral sense text. Espectacles que ens conten històries 
diferents i amb forta connexió amb el public, sense utilitzar 
la paraula. Propostes trencadores a càrrec de companyies 
internacionals. Més info: facebook.com/mutcastello 
Organitza: Ajuntament de Castelló 
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DISSABTE 29 DE SETEMBRE

12:00 H · PASSADÍS DE LES ARTS
The Trap
Nakupelle · Joe Dieffenbacher
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

12:30 H - PASSADÍS DE LES ARTS
Operativi!
Eccentrici Dadarò
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

17:30 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS
Capocómico
Marco Carolei
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

18:00 H · PARC RAFALAFENA
XV Campanya de Concerts 
d’Intercanvis Musicals
nnGrup de Danses de la Nova Escola junt amb el Grup 

de Danses Biniesma. Organitzen: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana i l’IVC (Institut Valencià de Cultura)

18:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: “¿Qué fue de Penélope?”
Rosabel Peñarrocha
Entrada lliure
nnRecordes la cançó de Serrat, aquella de Penélope 

després d’aquella reunió a l’estació? Saps el que 
va passar abans? Qui era aquesta dona que esta-

va esperant el seu amant? Què podria haver passat 
després? Què va passar realment? Penélope Serra-
no Dolz és una octogenària admesa a una llar de 
gent gran que pateix una demència senil incipient. 
Ens trobem al Castelló de fa 80 anys, ens reunim de 
nou amb la Panderola estimada i llocs emblemàtics 
com l’antiga estació del Nord, la llibreria Armengot, 
l’Institut Ribalta o el Casino Antic, entre molts altres, 
i també les tradicionals festes de la Magdalena. Or-
ganitza: ACEN i Llibreria Argot

18:30 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS 
Les Zèles d’Obús
Cie Benoit Charpe
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

19:15 H · PLAÇA DE L’AJUNTAMENT 
L’aimant
Lézards Bleus
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

  III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text Ressenyes i programació completa en les pàgines 16 i 17.
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20:00 H · PLAÇA DE L’AJUNTAMENT I CARRERS VIANANTS
L’enterrament de maman
Cacahuete
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

22:15 H - PLAÇA HORT DELS CORDERS
Les Zes d’Obús
Benoit Charpe
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

22:45 H - PLAÇA HORT DELS CORDERS
Sol Bemol
D’Irque et fien
nn“Sol bemol” és indubtablement somiador, di-

vertit i pensat per a cada persona que té ganes 
de parlar i entendre’l. Arribats des de Bèlgica i 
el·laborat amb molta passió per Dirk Van Boxela-
ere i Fien Van Herwegen. Primer Premi al Millor 
Espectacle de Circ del TAC de Valladolid 2017. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE
11:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: Meteorologia
Entrada lliure
nnNúvols, pluja, tronades, nevades, vent... La mete-

orologia estudia tots aquests fenòmens atmosfèrics, 
que descobrirem en aquest taller. A càrrec de Bao-
bab Oci Creatiu. Organitza: Ajuntament de Caste-
lló de la Plana

12:00 H TEMPLET DEL PARC RIBALTA 
Concert Unió Musical de la Salzadella
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i   

FSMCV (Federació de Societats Musicals de la Co-
munitat Valenciana)  Cicle Concerts al Templet

12:00 H · PASSADÍS DE LES ARTS
Puppet Show
Alex Barti
nnDes de Dinamarca, impactant especatcle de tite-

lles. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

12:30 H · PASSADÍS DE LES ARTS
Bon Appétit
Nakupelle
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

16:00 H · SANT ROC DE CANET
Actuació de la Coral Veus Atrevides
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Nits a l’ermita

18:00 H · PASSADÍS DE LES ARTS
Puppet Show
Alex Barti
 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text
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18:30 H · PASSADÍS DE LES ARTS
Bon Appétit
Nakupelle
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

19:15 H · PASSADÍS DE LES ARTS
Démodés
La Tal i Leandre
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text

20:30 H · PASSADÍS DE LES ARTS
Tauromàquina
Animal Religion
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 III MUT! Festival d’Arts Escèniques Sense Text
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DISSABTE 6 D’OCTUBRE

D’11:00 A 02:00 H · PARC RAFALAFENA
FeCStival  
Entrada: 10 € / entrada infantil: 2 €
nn6a Edició del FeCStival amb propostes emergents 

de l’escena musical nacional i local. A banda, tota una 
sèrie d’activitats, tallers i actuacions per als més me-
nuts, fent d’aquesta cita un festival familiar i interge-
neracional. Zona de menjar divers. Un entorn natural, 
el parc Rafalafena de Castelló, amb un clima privilegiat, 
espais a l’ombra i zona relax. Una jornada de 15 ho-
res de festival ininterrompudes, fins que els peus i la 
veu aguanten. Més informació: www.fecstival.com 
Artistes confirmats:

Morgan, Dry River, Mueveloreina, La Plata, 
La Ranamanca, The Soca, Junior Mackenzie, 
Jack Bisonte, Tomaccos, Noesruido...

Organitzen: Associació MusiCas i Ajuntament de 
Castelló de la Plana

 DE L’11 AL 14 D’OCTUBRE

DIVERSOS ESPAIS
IV Mostra d’Arts Escèniques 2018 
nnUna nova edició de la Mostra d’Arts Escèniques, 

on trobem interessants propostes musicals i tea-
trals en l’àmbit local, nacional i internacional. Ac-
tuacions a peu de carrer en múltiples places del 
centre de Castelló. Representacions teatrals per 
a adults, xiquets i famílies, així com diverses ac-
tuacions musicals a diferents indrets de la ciutat. 
Organitza: Ajuntament de Castelló
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DISSABTE 1 DE SETEMBRE
18:00 H
Contacontes científic: Marie Curie
Entrada lliure

 Coneix la vida i les aventures de Marie Curie, i aprén 
sobre física i química amb aquest divertit conte. a càr-
rec de Contaclown. Organitza: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana

DIUMENGE 2 DE SETEMBRE
18:00 H 
Taller: Ludoteca Steam
Entrada lliure

 Jocs de taula de la ciència, tallers STEAM i bibliote-
ca de la ciència. A càrrec de Gatos con batas. Organit-
za: Ajuntament de Castelló de la Plana

DIUMENGE 9 DE SETEMBRE
11:00 H
Taller: Saturn
Entrada lliure

 Descobrirem els secrets de Saturn, el segon planeta 
més gran del nostre sistema solar. Famós pels seus 
anells, i amb un gran nombre de satèl·lits, és el pla-
neta més llunyà respecte del Sol que es pot veure a 
ull viu.  A càrrec de Sagals. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

DIUMENGE 16 DE SETEMBRE
11:00 H
Taller: Rellotge de Sol
Els rellotges de sol ens han servit per controlar les 
hores des de temps antics. Al Planetari en tenim un 
de molt gran al nostre jardí. En aquest taller en des-
cobrirem el funcionament.  A càrrec de Caleidoscopio 
Educación. Organitza: Ajuntament de Castelló

DIJOUS 20 SETEMBRE 
19:00 H 
Dia de Pierre Méchain 
Entrada lliure fins a completar l’aforament

 Commemoració de la mort de Pierre Méchain, 
astrònom i geògraf francés que va participar en 
els treballs per a establir el metre com a unitat del 
sistema mètric. El seu treball el va portar a Cas-
telló de la Plana a principis del segle XIX, on va 
morir per una febra groga. Sessió en viu a la sala 
de projeccions per a descobrir l’apassionant vida 
d’aquest científic i els seus vincles amb Castelló, 
així com les seues aportacions científiques i relle-
vants al món de l’astronomia.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

DIUMENGE 23 DE SETEMBRE
11:00 H 
Taller: Equinocci
Entrada lliure

 L’equinocci de tardor és el moment en què el dia 
i la nit tenen la mateixa duració. Per què aquest es 
produeix i quines conseqüències té, ho descobrirem 
en aquest taller. A càrrec de Sagals.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE
11:00 H 
Taller: Meteorologia
Entrada lliure

 Núvols, pluja, tronades, nevades, vent... La mete-
orologia estudia tots aquests fenòmens atmosfèrics, 
que descobrirem en aquest taller. A càrrec de Bao-
bab Oci Creatiu.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana



FINS AL 15 D’OCTUBRE

Història del joguet científic espanyol
Entrada lliure

 Aquesta mostra ens convida a un suggeridor 
viatge per la història espanyola a través dels seus 
joguets i jocs, i alhora ens ensenya l’íntima con-
nexió entre aquests i la ciència. L’exposició es di-
videix en cinc àmbits: joguets amb molta energia, 
de la ciència als invents, mitjans de transport a 
través del temps, juguem a científics? i ciència 
en femení. Les peces procedeixen de la col·lecció 
Quiroga–Monte.

EXPOSICIÓ RESIDENT

Holografies
Entrada lliure

 El Planetari de Castelló compta amb la col·lec-
ció pública d’holografies més important d’Espa-
nya. L’holografia és una tècnica que permet fer 
fotografies en tres dimensions, i el desenvolupa-
ment d’aquesta tècnica li valgué el premi Nobel 
al seu inventor: Dennis Gabor. Un consell: a l’hora 
d’admirar l’exposició situeu els ulls al nivell de 
l’holografia i veureu com les imatges se n’ixen de 
les fotografies.

FINS AL 7 DE SETEMBRE

Microbis a la vista!
Eixos xicotets companys
Entrada lliure

 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 i els humans.

EXPOSICIÓ RESIDENT

Exposició Illes Columbretes
Entrada lliure

 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 a les instal·lacions del Planetari 
també s’inclou una exposició que juntament amb 
una audioguia acosta el visitant a les illes, la seua 
naturalesa i la seua història. 

EXPOSICIÓ RESIDENT 

Exposició Mineralogia
i Paleontologia
Entrada lliure

 Els minerals són els elements que formen les 
roques i tenen una gran varietat de propietats físi-
ques. Amb aquesta exposició, descobrireu les se-
ues característiques, podreu trobar una col·lecció 
de fòssils de caragols i bivalves de la zona dels 
Ports, alguns d’ells d’uns 200 milions d’anys, que 
ens submergeixen als temps en què aquesta co-
marca es trobava sota un mar poc profund. 
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Totes les exposicions del Planetari són d’entrada 
lliure. L’accés a les exposicions residents queda en fun-
ció de les característiques de les exposicions itinerants. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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ELS DIMARTS DE SETEMBRE
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 SETEMBRE
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 desen-
volupat la vida, el nostre. Podria un planeta extrasolar 
ser un lloc adequat per al desenvolupament de la vida? 

ELS DIJOUS DE SETEMBRE
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 inte-
ressants que podem observar durant cadascuna de 
les estacions. *Amb excepció del dijous 20 de se-
tembre: se substitueix per la sessió especial del dia 
Pierre Méchain (entrada gratuïta)

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 €
·Grups escolars: 2 €
·Jubilats, pensionistes, majors de 65, 

menors, estudiants, persones aturades, 
famílies nombroses i monoparentals amb 
l’acreditació corresponent: 3 €

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana



ELS DIVENDRES DE SETEMBRE
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 SETEMBRE
11:00 H
Projecció “Cuatro estaciones”
Valencià · 33’

 Un recorregut per alguns dels astres.

12:00 H
Projecció “Energia para 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 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. 

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

 Acompanyats pel savi Einstein en format còmic, repa-
sem 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 SETEMBRE
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

DEL 6 AL 27 SETEMBRE
Jorge Ortiz:  
“Musicomórficas
Des-compuestas”
CENTRE CULTURAL LA MARINA
Entrada lliure

 Amb “Musicomórficas 
des-compuestas” Jorge Ortiz 
supera l’encotillament con-
ceptual de la bidimensionalitat 
d’un llenç per mitjà de la unió 
d’allò oníric i allò visual.  La 
visió particular de l’artista 
ens duu a un món colorista i 
“des-compost” en el qual cobra 
protagonisme la complicitat de 
l’espectador, que, mitjançant la 
contemplació, desgrana l’obra 
i la seua composició en figures 
entrellaçades que trenquen amb 
el concepte paradigmàtic d’obra 
pictòrica. Així doncs, l’artista 
transforma i “des-compon” el 
concepte d’una matèria estable, 
immòbil i estàtica i anàloga al 
pensament estanc. 

Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

   
 

   
 
 
 
 

 

DEL 10 SET. AL 28 OCT. 
“Elles trien: Teixint compli-
citats, compartint reptes de 
futur entre Tunísia i els Ports”
MENADOR ESPAI CULTURAL
Entrada lliure

 Dones i homes de totes les 
societats han iniciat un camí 
sense retorn, un camí basat en 
la defensa del paper que tenen 
les dones com a protagonistes 
de la construcció d’un món 
millor. Amb el projecte “Elles 
trien”, entre totes i tots hem 
construït ponts per a apropar la 
realitat de les dones de països 
com Tunísia o El Salvador a 
la societat valenciana. Ara, 
Castelló esdevé el protago-
nista d’aquesta experiència 
amb diverses activitats, com 
l’exposició “Teixint complicitats, 
compartint reptes de futur entre 
Tunísia i els Ports”, resultat 
de l’intercanvi de cooperació 
internacional a Tunísia en el 
qual va participar un grup de 
representants de la comarca 
dels Ports.

Organitzen: Ajuntament de 
Castelló de la Plana i Assem-
blea Cooperació per la Pau

DEL 13 SET. AL 2 NOV.
Alexandra Knie:
“Estudios y modelos 
cósmicos”
CASA DE CULTURA
Entrada lliure

 La idea de laboratori que ens 
presenta Alexandra Knie explora 
els objectes dins d’uns limits 
de sistema solar a tráves de la 
ficció de nous planetes nanos. 
Així al macrocosmos li corres-
pon el seu equivalent micro. En 
l’obra d’Alexandra les tècniques 
mixtes combinen la pintura, la 
fotografia i els brodats a mà i 
màquina.

Inauguració de l’exposició el 
dijous 13 a les 19:30 hores.

Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana 

DEL 28 SET. AL 10 NOV.
Mavi Escamilla: “Still life”

GALERIA CÀNEM

Entrada lliure
Inauguració de l’exposició el 
divendres 28 a les 19:00 h.

Organitza: Galeria Cànem
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DEL 20 SET. AL 20 OCT. 
Fotografies de Mario 
Zamora: “State of Matter / 
Matter of State” 
LLOTJA DEL CÀNEM
Entrada lliure

 “State of Matter / Matter of 
State” (Estat de la Matèria / 
Qüestió d’Estat) ens acosta a una 
simulació d’un informe que conté 
una aproximació fotogràfica a 
la desintegració de la imatge 
del poder corporatiu, presentant 
una guerra permanent entre les 
forces naturals i artificials. Els 
quatre elements clàssics s’en-
fronten a les corporacions més 
grans del món; a unes marques 
que amb les seues pràctiques 
transformen els recursos en 
béns industrials o contaminen 
l’aire, l’aigua i la terra, tenint, 
amb això, un profund i nociu 
impacte en el Planeta. L’ésser 
humà i la natura es reuneixen en 
un viatge a través del cicle de la 
vida i la mort, amb l’objectiu de 
crear una reflexió sobre la natu-
ralesa del consum i el consum 
de la natura.

Organitzen: Ajuntament de 
Castelló i Universitat Jaume I

DEL 26 SET. AL 26 OCT.
“Arquitectura i Urbanisme 
a Castelló durant la Segona 
República”
MUSEU D’ETNOLOGIA DE CASTELLÓ

Entrada lliure
 El Castelló Republicà vol 

recuperar part d’un patrimoni 
material històric de la ciutat 
de Castelló: l’arquitectura i 
l’urbanisme dels anys 30 a 
la nostra ciutat en temps de 
la Segona República. Malgrat 
el pas de temps, la Guerra 
Civil i la dictadura franquista 
amb l’eliminació de qualsevol 
vestigi de la Segona Republica, 
i l’especulació urbanística, 
encara es conserven algunes 
empremtes d’aquella època. Les 
primeres recerques i itineraris 
del Castelló republicà van portar 
durant els anys 2013-2014 a 
una primera mostra fotogràfi-
ca d’edificis públics i privats. 
En aquesta nova mostra s’ha 
ampliat el contingut fotogràfic i 
documental. 

Inauguració de l’exposició el 
dimecres 26 a les 19:30 hores.

Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

DEL 17 AL 29 DE SET.
Pilar Beltrán :
“Entramats”

FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ

Entrada lliure
 L’exposició “Entramats” 

fa referència al concepte de 
teixit. Les teles de teixit pla 
estan formades per dos sèries 
de fils. Uns que van de dalt 
cap avall i que formen l’ordit 
comunament conegut com a 
«fil de la tela», i una altra sèrie 
de fils que van de vora a vora 
i que formen l’ample de la tela 
coneguda amb el nom de trama. 
La fabricació de teixits ha sigut 
de gran importància econòmica 
per a molts pobles com Morella 
o Cinctorres. El teixit, a més 
de servir per a la confecció de 
tèxtils, també ha passat a ser 
un mitjà d’expressió per la seua 
proximitat amb l’artesania i a 
tindre consideració dins l’àmbit 
decoratiu i a les expressions 
artístiques, com és el cas 
d’aquesta exposició de Pilar 
Beltrán.

Organitza: Fundació Caixa 
Castelló
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