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DISSABTE 1 DE DESEMBRE

DE 10:30 A 19:00 H · PARC RIBALTA I LA PÈRGOLA
Festival La Colla en Ruta · À Punt
Dani Miquel, Ramonets, Las Auténticas i Senior, 
Trobadorets, Mireia i Borja, Limbotheque...
Entrada lliure

 Ara sí, arriba el festival familiar de la nova pro-
gramació infantil d’À Punt Mèdia. Una jornada 
amb música, teatre i activitats. Concerts de Dani 
Miquel, Ramonets, Las Auténticas amb Senior, 
Trobadorets, Scura Splats, Mireia i Borja, Alber-
to Gambino, Limbotheque i Els Bíters. A banda, 
hi haurà tallers i jocs a diferents àrees del parc 
Ribalta, així com presència d’alguns dels prota-
gonistes de la programació infantil d’À Punt: Ca-
tacric-Catacrac, Animalades, Magnífics... Més 
informació a: www.lacollaenruta.com. Orga-
nitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
À Punt Mèdia

11:00 H · FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ
Taller per a joves “¡Mira qué cuadro!”
al voltant de l’exposició “Abstracción
versus figuración”
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nn Inscripcions a la Casa Abadia o al telèfon 964 232 

551. Proposa l’apropament, el coneixement i la com-
prensió de la col·lecció que s’exhibeix a la Sala Sant 
Miquel a partir del desenvolupament d’experiències 
formatives i creatives, per a servir d’estímul a la cre-
ació i el diàleg artístic per als més joves, distribuïts 
en funció de grups d’edat, de 6 a 14 anys. Organitza: 
Fundació Caixa Castelló

12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació dels llibres: “L’art de fer-ne un 
gra massa” i “Nadia”
Eloy Fernández Porta i Robert Juan-Cantavella
Entrada lliure
nnEl presentador serà l’escriptor i professor d’es-

criptura dels tallers Fuentetaja a Castelló Óscar Gual.
Organitzen: Ed. Galaxia Gutenberg, Ed. Anagrama 
i Llibreria Argot

18:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Aniversari d’ACEN Editorial
Un projecte de Marta Senent
Entrada lliure
nnAquesta és una de les editorials amb més transpa-

rència del sector, gestionada per Marta Senent, direc-
tora d’un projecte de visibilització de l’escriptor novell, 
amb el propòsit de donar les facilitats que necessita 
qui no és professional, però que té una història per 
contar. Organitzen:  ACEN i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Inauguració de l’exposició
de pintura de Pepe Mora
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Babel

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert homenatge al Mestre Sanchiz 
Entrada lliure
nnConcert a càrrec de la Banda Unió Musical Mes-

tre Gargori. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la 
Plana i Banda Unió Musical Mestre Gargori
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DIUMENGE 2 DE DESEMBRE 
11:00 H · PLANETARI
Taller “Illes Columbretes”
Baobab
Entrada lliure
nnTanquem l’any amb un taller dedicat a les Illes Co-

lumbretes, que enguany han celebrat el 30é aniversa-
ri de la declaració com a reserva natural. Elaborarem 
animals marins i altres animals de la reserva utilitzant 
materials de rebuig plàstic. Organitza: Ajuntament 
de Castelló de la Plana

11:00 H - 13:00H · PLAÇA DE LA PANDEROLA · EL GRAU
Sentim els parcs: esgrima
Concert amb Alhaire
nnDescobrim l’esport de l’Esgrima, en col·la-

boració amb el Club Esgrima Touché. A ban-
da, activitats de sensibilització mediambiental 
Juga Fusta i jocs educatius per a la família. A les 
12:00 h. concert del grup de rumba-pop Alhaire. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana, amb 
la col·laboració del Club Esgrima Touché Castelló 

 Sentim els parcs

MATÍ · FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ
Excursió “La Foia - Castell de l’Alcalatén - 
Roca del Molí (l’Alcora)”
nnRuta que transcorre per la comarca de l’Alcalatén. 

Des de la pedania de la Foia, ens dirigirem al castell 
de l’Alcalatén i l’ermita del Salvador, després podrem 
visitar una olivera monumental i el pantà de l’Alcora.
Reserva prèvia en http://fundacioncajacastellon.es o 
al 964 232 551. Organitza: Fundació Caixa Castelló 
 Cicle Castelló en Ruta

11:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Diumenges a l’Auditori “Temps d’esperança”
Concert de la Banda Municipal de Castelló
nnConcert de la Banda Municipal de Castelló amb el 

director convidat: Rafa Agulló Albors, i les narradores 
Marta Gil, Carla Ramírez Salgado i Lorena Mingol. Or-
ganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

Visites guiades al
Castell Vell i al Refugi Antiaeri

Idioma: valencià/castellà/anglés 
Durada: 1 hora
Reserva de places en: 
info@mucc.es · 964 239 101 
De dilluns a divendres de 8 a 15 h

Més informació: www.mucc.es 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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18:00 H · TEATRE PRINCIPAL DE CASTELLÓ
Teatre: “Espía a una mujer que se mata”
Producciones Teatrales Contemporáneas
Entrada de 5 € a 20 €
nnDurada 80’. En una bella casa de camp, l’afa-

ble vida de Vania i de la seua neboda Sonia es veu 
pertorbada per la presència d’un vell professor i de 
la seua jove esposa, Elena, que incita la passió de 
Vania i la del doctor Astrov, de qui Sonia està se-
cretament enamorada. En l’Oncle Vania, l’ànima 
humana queda reflectida en tots els seus matisos: 
imaginació, esperança, somnis perduts, frustració i la 
cerca del sentit de la vida. Direcció Daniel Veronese. 
Intèrprets: Jorge Bosch, Pedro García de las Heras, 
Ginés García Millán, Malena Gutiérrez, Marina Salas, 
Susi Sánchez i Natalia Verbeke. Organitzen: Ajunta-
ment de Castelló de la Plana i Universitat Jaume I 

 Cicle XXVI Mostra de Teatre Reclam

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: “La canción del mar” (“Song of the Sea”)
Tomm Moore · Irlanda, França, 2014
Entrada 3 € · Doblada al castellà · Durada 93’
nnBen i Saoirse viuen al far d’una illa. Per a prote-

gir-los, son pare els envia a la ciutat amb la seua iaia. 
Allí Ben descobreix que la seua germana xicoteta 
és una fada del mar i que amb la seua cançó pot 
alliberar els éssers màgics del sortilegi d’una bruixa. 
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
Filmoteca Valenciana  Cicle Filmoteca Valenciana 
· Menuda Filmo

DILLUNS 3 DE DESEMBRE
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle de xarrades CEVA amb el Dr. José Pérez
Entrada lliure
nnEl Dr. José Pérez parlarà de la programació neu-

rolingüística i les seues aplicacions en la vida quoti-
diana. Organitzen: José Pérez, CEVA i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nn“El valor de les llengües maternes en l’aprenentatge 

de l’anglés”, a càrrec d’Alícia Chabert Ull. Part artística 
amb Pau García Prados, guitarrista i cantant. Coordina 
María Pilar García. Organitza: Llibreria Babel

19:30 H · SALA SANT MIGUEL ·  FUND. CAIXA CASTELLÓ
Presentació de llibre i conferència: “Història 
de l’art de la Comunitat Valenciana”
Felipe Garín Ortiz
Entrada lliure
nnOrganitza: Fundació Caixa Castelló

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert: Chris Garneau
Taquilla inversa
nnEl talent de Chris Garneau, nascut a Boston el 

1982, es farà present amb la seua veu trencadis-
sa, sensual i estranyament tendra. Si l’escoltàrem 
sense veure’l, creuríem que es tracta d’una dona. 
La soledat, la recerca de la identitat sexual i la inde-
fensió dels menors davant dels abusos sexuals són 
temes recurrents en el seu repertori. Organitzen: 
Ajuntament de Castelló i Associació Cultural 
Septiembre Recuerdos  Cicle SONS
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DIMARTS 4 DE DESEMBRE
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Audicions del Conservatori i Escola de
Música Ágora Lledó International School
Guitarra clàssica i piano
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 

Conservatori i Escola de Música Ágora Lledó Inter-
national School

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: “Sons compartits: 
poemes, textos i pretextos”
Lluís Meseguer i Josep Lluís Galiana Llorach
Entrada lliure
nnEdictoràlia Edicions. Il·lustracions de l’artista Car-

los Maiques. Organizen: Edictoràlia i Llibreria Argot

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: “Dificultades para orar”
Antonina María Wozna
Entrada lliure. Aforament limitat a 100 persones.
nnEn moltes ocasions orar no és senzill per diver-

sos motius que col·lapsen la persona. Pensem en 
tot això i en la manera de solucionar-ho. Organitzen: 
Ajuntament de Castelló de la Plana i Asociación Fe 
y Diálogo

19:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA
Curs “Aprén a meditar”
Rafa Mérida
Entrada: 2 €
nnCurs pràctic per a aprendre a meditar en cinc pas-

sos senzills. Adaptat a tots els nivells d’experiència en 
la meditació. Més informació en www.MeditarEnCas-
tellon.org // Tel. 659 606 268. C/ Ramón y Cajal, 12. 
Organitza: Centro Budista Naropa

19:30 H · EDIFICI HUCHA · SALA D’ACTES
Conferència: “Pablo González Tornel: el 
poder de las imágenes sagradas”
Entrada lliure
nnOrganitza: Fundació Caixa Castelló  Cicle Aula 

Isabel Ferrer

DIMECRES 5 DE DESEMBRE

17:00 H · CENTRE D’INTERPRETACIÓ CASTELL VELL
Visita guiada al Castell Vell
Aforament màxim: 30 persones
Idioma: valencià/castellà · Durada: 1 hora
nnReserva de places en: info@mucc.es o al 964 23 

91 01 (de dilluns a divendres de 8 a 15 h). Con-
dicions d’accessibilitat en www.mucc.es/castellvell. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Audicions del Conservatori i Escola de
Música Ágora Lledó International School
nnViolí, viola, violoncel, saxòfon, guitarra elèctrica, baix 

elèctric i percussió. Organitzen: Ajuntament de Cas-
telló i Conservatori i Escola de Música Ágora Lledó 
International School

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle de xarrades CEVA: “Els càtars
i el territori Valencià”
Soledad Beltrán
Entrada lliure
nnSoledad Beltrán ens parlarà sobre els càtars i la 

seua implicació al territori valencià. Organitzen: CEVA, 
Soledad Beltrán i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre “La Nova Cançó.
Estudis de literatura i música”
Lluís Meseguer
Entrada lliure
nnAmb l’autor, participaran també Ferran Badal 

(compositor i musicòleg), Lluís Òscar García (músic, 
director de Metrònom) i Ramon Godes (compositor i 
guitarrista). Organitza: Llibreria Babel

19:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Presentació de la Unión Estatal de Sindicatos 
de Músicos, Intérpretes y Compositoras
Entrada lliure fins a completar l’aforament 
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló i UJI 

 Cicle Encontres Musicals
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20:30 H· ERMITA DE SANT NICOLAU
Concert de la Rondalla Vora Séquia
nnConcert de la Rondalla Vora Séquia i, en acabar, bu-

reo, amb la Federació de Grups Folklòrics. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

DIJOUS 6 DE DESEMBRE
12:00 H · PLAÇA MAJOR
Concert de la Banda Municipal de Castelló 
“Dia de la Constitució” 
nn“Antologia de la sarsuela” amb el director convidat 

Rafa Agulló. Organitza: Ajuntament de Castelló 

19:00 H · CARRER ALLOZA
Concert de la Banda Municipal de Castelló 
nnFestes del carrer Sant Nicolau. Director convidat: 

Rafa Agulló. Organitza: Ajuntament de Castelló de 
la Plana

DIVENDRES 7 DE DESEMBRE
11:00 H · TORRE CAMPANAR EL FADRÍ
Visita guiada a la torre campanar el Fadrí 
Visita lliure amb reserva prèvia
Grup mínim 5 persones / màxim 20 persones
Idioma: valencià/castellà. Durada: 1 hora
nnReserveu plaça en: info@mucc.es o al 964 23 91 

01 (de dilluns a divendres de 8 a 15 h). Les condicions 
d’accessibilitat: 200 escales / espais estrets / prohibit 
menjar / no accessible per a persones amb mobilitat re-
duïda. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
2a Jornada: Colla de Dolçainers i Tabaleters 
El Soroll i Dolçainers i Tabaleters El Castell Vell
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnLa dolçaina i el tabal a Castelló viuen un moment 

d’esplendor mai abans viscut. És per això que des de 
la Federació de Dolçaina i Tabal de Castelló creiem 
que no cal despistar-se i s’ha de treballar de valent 
per tal de seguir avançant en aquest camí. En aques-
tes jornades, les colles participants mostraran al pú-
blic assistent la seua millor versió amb repertoris de 
concert, innovadors alhora que tradicionals que no 
deixaran ningú indiferent. Organitzen: Ajuntament de 
Castelló i Federació de Dolçaina i Tabal de Castelló 
 Cicle Concerts “Dolçaina al Raval” 

DISSABTE 8 DE DESEMBRE
11:00 H · FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ
Taller per a joves “¡Mira qué cuadro!” sobre 
l’exposició “Abstracción versus figuración”
Entrada lliure amb inscripció prèvia a la Casa Aba-
dia o al telèfon 964 232 551. 
nnOrganitza: Fundació Caixa Castelló

DIUMENGE 9 DE DESEMBRE
11:00 H · PLANETARI
Taller: “Constel·lacions d’hivern”
Sagals
Entrada lliure
nnOrió és una de les constel·lacions d’hivern més fà-

cils de veure. En aquest taller farem una maqueta de 
la constel·lació i aprendrem amb plantilles la resta de 
constel·lacions que podem observar a l’hivern. Orga-
nitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
3a Jornada: Agrupació Musical Xarançaina i 
Escola de Dolçainers i Tabaleters de Tales 
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló i Federació de 

Dolçaina i Tabal de Castelló 
 Cicle Concerts “Dolçaina al Raval” 

19:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Òpera Vinatea
Entrada 10 € - 15 € - 20 €
nnMúsica de Matilde Salvador amb llibret de Xavier 

Casp. Direcció: Carlos Pascual. Orquestra Simfò-
nica de Castelló. Intèrprets: Vicent Antequera, San-
dra Ferró, Fernando Piqueras, Marián Torres, Mario 
Corberán i Gonzalo Manglano, Manuel Valero. Cor: 
Veus de Cambra, Veus Blanques del Conserva-
tori Calasancio de Castelló. Organitzen: Ajunta-
ment de Castelló i Institut Valencià de Cultura) 

 Cicle Centenari del naixement de Matilde Salvador
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DEL 10 AL 15 DE DESEMBRE
17:00 H - 20:00 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA
Mercat Nadalenc d’adorns nadalencs
nnRecaptació a benefici de l’àrea infantil de Creu 

Roja. Organitza: Associació de veïns El Faro

DILLUNS 10 DE DESEMBRE
9:45 H / 11:30 H / 13:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Espectacle “Tarzan”
Face2Face Theatre Company
Sessió per a escolars amb inscripció prèvia
nnDe 8 a 11 anys. Face2Face acosta el públic a 

aventures i animals de tota mena. En aquesta obra 
s’estudien els noms d’animals, roba i menjar, a més 
de preposicions i temps verbals. Organitza: Face2Fa-
ce Theatre Company

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció  “#Seguidores”
Iván Fernández  · Espanya 2018
Entrada lliure fins a completar l’aforament · Durada: 76’
nnDirecció: Iván Fernández. Guió: Iván Fernández 

i Sergio Serrano Rovira. Sara i Erik són una parella 
d’influencers, la seua vida gira al voltant de les xar-
xes socials. Per això, tots dos comencen un viatge 
per diferents parts del món, amb l’objectiu de relatar 
totes les seues vivències. Organitzen: Ajuntament de 
Castelló, EDAV (Escriptors de l’Audiovisual Valencià) i 
Fundació SGAE (Sociedad General de Autores y Edi-
tores)  Cicle de Cinema Valencià Actual · Els guio-
nistes són els protagonistes

19:00 H · CASA DE CULTURA
Actuació de l’Assoc. de Cant d’Estil de Castelló
Direcció: Pep Martí
Entrada lliure
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana i 

l’Associació de Cant d’Estil de Castelló

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Escuela Internacional Amparo Coll 
Entrada lliure
nnNingú ens va ensenyar a viure. Aprendre es basa 

en errors i patiments, per aquest motiu van nàixer els 
primers tallers gratuïts per a guiar-nos en l’assertivitat, 
l’autoestima i la felicitat, i per a donar-nos eines indis-
pensables per a ser feliços i obtindre tot el que ens pro-
posem. Organitzen: Escuela Internacional Amparo 
Coll i Llibreria Argot  Cicle Vivir, enseñar, amar

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nn“Palabras itinerantes”, a càrrec de Rufino Pérez Mi-

guel. Part artística per determinar. Coordina María Pilar 
García. Organitza: Llibreria Babel

19:30 H · SALA SAN MIGUEL ·  FUND. CAIXA CASTELLÓ
Concert “Orquestra Barroca del Conservatori 
Superior de Música de Castelló: el triomf del 
classicisme Haydn, Boccherini i Mozart”
nnEntrada amb invitació que cal recollir a la Casa 

Abadia. Tel. 964 23 25 51 (2 per persona). Organitza: 
Fundació Caixa Castelló  Cicle Los imprescindibles 
de San Miguel

8 ·  

DE L’1 AL 15 DE DESEMBRE 

SALA SAN MIGUEL · FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ
Espectacle de dansa participativa per a la 
prevenció de la violència de gènere. Amb 
Pepa Cases i Ana Esteve.
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DIMARTS 11 DE DESEMBRE
9:45 H / 11:15 H · TEATRE DEL RAVAL
Espectacle: “El gato con botas” 
Entrada 8 € · Sessions per a escolars amb inscrip-
ció prèvia · Alumnat de 1r i 2n de primària
nnEl conte “El gato con botas” teatralitzat ens trans-

porta a un ambient on l’enveja, la gelosia i les apa-
rences ixen en un primer moment. Cal aprendre a dis-
tingir l’enginy i la mentida del gat, i potenciar el valor 
de la intel·ligència i l’astúcia, a més d’entendre que el 
gat és com un amic que ens ajuda quan ens sentim a 
soles, treballar l’amistat i la solidaritat a través de les 
accions que veiem representades, així com potenciar 
l’actitud positiva i la valentia davant de les situacions 
més complicades. Organitza: Eina d’Escola

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrades d’educació canina: “Vull un gos! 
Abans de comprar, pensa en l’adopció”
Dog Calm
Entrada lliure
nnEls teus fills demanen un gos? Tens manca de 

companyia? Abans de comprar un gos, pensa en 
l’adopció, ja que té molts avantatges i, en general, 
el teu gos serà més especial.Organitzen: Dog Calm 
i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Icona i la Cultura Popular: “Betlem vivent. 
Parròquia Sant Josep Obrer”
Entrada lliure
nnAmb José Edo, coordinador del betlem. Organitza: 

Llibreria Babel

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: “La sofrología y sus
aportaciones a la interioridad”
José Pérez Martínez
Entrada lliure. Aforament limitat a 100 persones.
nnSofrologia prové dels termes grecs sos (‘equilibri’), 

phren (‘consciència’) i logos (‘estudi’). Per tant, fa re-
ferència a l’estudi de la consciència en equilibri. Per 
això és indubtable que té molt a aportar a la nostra 
interioritat. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la 
Plana i Asociación Fe y Diálogo

19:30 H · CASINO ANTIC · JARDÍ
Recital de Nadal pels poetes d’ALCAP 
Entrada lliure
nnOrganitza: ALCAP (Asociación Literaria Castello-

nense Amigos de la Poesía)

19:30 H · SALA D’ACTES DE L’EDIFICI HUCHA 
Conferència “Los comienzos del teatro 
comercial: los corrales de comedias”
María Carmen Sanchis
Entrada lliure
nnOrganitza: Fundació Caixa Castelló  Cicle Aula 

Isabel Ferrer

19:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Inauguració del “14é Premi Nacional
de Ceràmica · Ciutat de Castelló”  
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 

l’Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics (ATC)
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DIMECRES 12 DE DESEMBRE
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència: “Comprar, vendre, posar fi a la 
pobresa. Consumir Comerç Just”
Juanjo Martínez · Oxfam-Intermón
Entrada lliure
nnJuanjo Martínez és el responsable de tendes de 

comerç just d’Oxfam-Intermón i president de la World 
Fair Trade Organization-Europe. Organitza: Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: “Olas de mar y tierra”
Pepe Ribés · Editorial Juglar
Entrada lliure
nnEls mongols van decidir deixar de muntar a cavall 

quan ja havien conquerit mig món, perquè es van 
adonar que col·lectivament, per més que cavalques, 
sempre estàs al mateix lloc. En aquesta història, Pepe 
Ribés descriu els seus pensaments d’aquella època en 
què la idea de fer un viatge per a retrobar-se va arribar 
a ell. Es va decidir per l’Índia, un món completament 
diferent, naixement de cultures, filosofies i religions de 
més de cinc mil anys. Organitzen: Ed. Juglar i Argot

19:30 H · SALA D’ACTES DE L’EDIFICI HUCHA 
Col·loqui: “Elogio del futuro”
Eudald Carbonell 
Entrada lliure
nnEudald Carbonell és un dels arqueòlegs i paleon-

tòlegs més prestigiosos d’Espanya. Proposa un canvi 
ambiciós en la manera de comprendre l’evolució de 
l’ésser humà i de la nostra espècie: deixar a una ban-
da les explicacions basades únicament en el passat 
històric i prioritzar una construcció “conscient” del 
futur impulsant l’acció humana cap al punt òptim de 
la nostra evolució. Organitza: Fundació Caixa Cas-
telló  Cicle En primera persona

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL 
Projecció: “Hacia la luz” (“Hikari”)
Naomi Kawase. Japó, França. 2017
Entrada 3 € · Durada 101’
nnUna jove solitària que treballa creant audiodescrip-

cions de pel·lícules per a persones cegues coneix un 
fotògraf que està perdent la vista i que critica el seu 
treball. Tots dos inicien una relació complexa. Orga-
nitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Fil-
moteca Valenciana  Cicle Filmoteca Valenciana

DIJOUS 13 DE DESEMBRE
11:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA
Medita en 30 minuts
Carmencita i Katy Valls
Entrada: 2 €
nnClasses senzilles de meditació guiades que ens 

ajuden a afrontar el dia amb una ment positiva i re-
laxada. Més informació a la pàgina web: www.Medi-
tarEnCastellon.org // Tel. 659 606 268. Organitza: 
Centro Budista Naropa

11:15 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre en anglés: “Beetles, Bugs & Butterflies”
Forum Theatre & Education
Entrada 4,5 € . Sessions per a escolars amb ins-
cripció prèviaPúblic recomanat: alumnat de 1r i 2n 
de primària · Durada 50’.
nnFunció interactiva. A James i Katie els encanta la 

naturalesa i tot allò relacionat amb aquesta, per això 
han decidit anar junts d’excursió al bosc, un lloc ide-
al per a respirar sa, relaxar-se i admirar el paisatge. 
Descobreixen que el bosc està ple de bestioles, a Ja-
mes li fan por, però en canvi a Katie li semblen uns 
éssers interessants. Una obra en la qual el respecte 
als éssers vius i la cura al nostre entorn són una cons-
tant. Organitza: Forum Theatre & Education
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19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del premi de la I Biennal de 
novel·la de l’AEPC 
Entrada lliure
nnLa Diputació Provincial de Castelló i l’Asso-

ciació d’Escriptors de la Província de Castelló 
(AEPC) han signat un conveni de col·laboració 
per a convocar un concurs literari que, de ma-
nera biennal, guardona la poesia i la novel·la. Hui 
es coneixerà el guanyador. Organitzen: AEPC i 
Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació llibre “Aumenta tu rendimi-
ento mejorando tu espacio: terapia del 
contexto”
Maria Consuelo González
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:00 H / 21:00 H · ESTADI MUNICIPAL CASTÀLIA
La Ravalera 
Festival de Microteatre 
nnPodeu trobar més informació i detalls a la 

columna adjunta en aquesta mateixa pàgina. 
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la 
Plana, La Ravalera Teatre i Fundació Dávalos 
Fletcher

DEL 14 AL 16 DE DESEMBRE
LA PÈRGOLA · PARC RIBALTA
Segona Fira de Cases Regionals
Entrada lliure
nnLes diferents cases regionals que es troben 

a Castelló ens ofereixen una completa agenda 
per tal de donar a conèixer la riquesa dels seus 
pobles d’origen. Varietat de propostes centrades 
en la gastronomia, música, folklore, tradicions,... 
Una trobada de diferents entitats culturals arre-
lades a Castelló des de fa molts anys i que ací 
desenvolupen una important tasca de manteni-
ment de les respectives tradicions. Inauguració 
el divendres 14 a les 19:30 h. Més informació a 
la pàgina 13. Organitza: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana i Federació de Cases Re-
gionals

13, 14, 15 I 16 DE DESEMBRE 
ESTADI MUNICIPAL CASTÀLIA

TEMPS AFEGIT
LA RAVALERA · Festival de microteatre
Entrada 12 €
nnLa Ravalera a la tardor, com cada any, ens porta 

un itinerari de tres peces de microteatre i un concert 
per diferents racons de l'Estadi Municipal Castàlia. 
Juguem?

NECESSITE QUE M'HO DIGUES
La Zafirina

DÉU ESTÀ EN LA GESPA
Marcostal y cía. 

EL FALS NOU
La Ravalera

FESTA DE FUNDACIÓ
Cavallo

Horari de funcions: dijous, divendres i dissabte: 
19:00 i 21:00 h. Diumenge: 18:00 i 20:00 h. Afo-
rament limitat. No es permetrà l'entrada una vegada 
començada l'activitat. Entrades a la venda a partir 
del 3 de desembre a la Llibreria Babel i en www.
tictactiquet.com. Durant els dies 13, 14, 15 i 16 de 
desembre disponibles a l’Estadi Castàlia (C/ Osca, 
s/n) a partir d’una hora abans de la funció. Més in-
formació i detalls a: facebook.com/la.ravalera.teatre 
i www.laravalerateatre.com
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DIVENDRES 14 DE DESEMBRE
18:30 H · CASA DE CULTURA
Conferència “Sí, tú puedes, ¿qué te impide...?”
Fernando Muñoz
Entrada lliure
nnFernando Muñoz, neurocoach de  la International 

Trainer’s Academy of NLP. Tractarà sobre tècniques 
i habilitats per a emprendre. “Código nuevo de PNL. 
Programación neurolingüística PNL”. Organitzen: 
Ajuntament de Castelló i Fernando Muñoz

18:45 H · LLOTJA DEL CÀNEM
Visita guiada a l’expo fotogràfica “Días perros”
Nacho Rosel
Entrada lliure
nnPer a concertar visites guiades per a grups, heu 

d’enviar un missatge a aula-fotografia@uji.es o tele-
fonar al 964 72 88 72, de dilluns a divendres, de 10 
a 14 hores. Organitza: Universitat Jaume I

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Conferència al voltant dels llibres
d’indumentària tradicional valenciana
Paquita Roca i Imma Puig
Entrada lliure
nnAquesta xarrada recull la vestimenta d’uns anys 

passats, el vocabulari perdut d’aquells temps. Sense 
dubte, una qüestió important i necessària per a salva-
guardar les arrels de la nostra vestimenta i per a mirar 
endavant en la nova la indumentària tradicional valen-
ciana, que ompli de colors i brodats les nostres festes 
i els nostres carrers. Organitza: Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació de llibre:
“Biografies parcials. Impuls”
Ferran Arasa · Editorial Afers
Entrada lliure
nnPresentació a càrrec de Ferran Arasa (arqueòleg i 

una de les persones biografiades), Vicent Olmos (edi-
tor) i l’autor, Xavier Serra. Organitza: Llibreria Babel

19:00 H / 21:00 H · ESTADI MUNICIPAL CASTÀLIA
La Ravalera 
Festival de Microteatre 
nnMés informació a la pàgina 11. Organitzen: Ajun-

tament de Castelló i La Ravalera Teatre 

19:00 H · LLOTJA DEL CÀNEM
Taula redona “En tenim prou amb governs 
favorables? El poder judicial i els límits
de la promoció del valencià”
Vicenta Tasa, Eva Pons i Avel·lí Flors
nnVicenta Tasa Fuster és professora de Dret Cons-

titucional a la Universitat de València i coautora del 
llibre Poder i llengua. Les llengües de l’ensenyament 
al País Valencià (València, 2016). Eva Pons Parera és 
professora de Dret Constitucional de la Universitat de 
Barcelona, autora de nombroses publicacions sobre 
dret lingüístic i coautora d’Els drets lingüístics en el 
sistema educatiu. (Barcelona, 2013). Taula modera-
da per Avel·lí Flors, membre de Castelló per la Llen-
gua, professor de Sociolingüística a la Universitat de 
Barcelona i investigador del CUSC-UB. Organitzen: 
Castelló per la Llengua i IEC (Institut d’Estudis 
Catalans)

19:30 H · LA PÈRGOLA · PARC RIBALTA
Inauguració de la Segona Fira
de Cases Regionals
Entrada lliure
nnActuacions i activitats a càrrec de les 6 cases re-

gionals de la nostra ciutat: Centro Aragonés, Centro 
Galego “O Aturuxo”, Centro Cultural Andaluz, Centro 
Asturiano, Casa de la Región de Murcia, Casa de Cas-
tilla-La Mancha. Les diferents entitats culturals ens 
acostaran a la gastronomia, l’artesania, la cultura, 
folklore i turisme de les seues terres. Més informació 
a la pàgina 13. Organitzen: Ajuntament de Castelló 
de la Plana i Federació de Cases Regionals

19:30 H · CENTRO BUDISTA NAROPA
Classe de meditació 
Guen Kelsang Chödron (mestra resident)
Entrada: 3 €
nnXarrades amb meditació enfocades a aprendre a 

controlar la nostra ment i generar ments positives. 
Més informació en www.MeditarEnCastellon.org // 
Tel. 659 606 268. C/ Ramón y Cajal, 12. Organitza: 
Centro Budista Naropa
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DIVENDRES 14 DE DESEMBRE     
DE 19:30 A 02:00 H · LA PÈRGOLA
19:30 H · Inauguració i obertura. 

20.00 H · Rhodel. Música per a tots.

22.00 H · Corda pa Rato. Rumbes i sevillanes.

24:00 H · Revetlla popular amb discomòbil.

02.00 H · Tancament.

DISSABTE 15 DE DESEMBRE
DE 10:30 A 02:00 H · LA PÈRGOLA
10:30 H · Obertura al públic II Fira Cases Regionals

11:30 H · Activitats infantils. Manualitats. Taller de pintu-
ra. Construccions. Jocs. Puzles. Jocs populars. Danses 
i dinàmiques de grup, etc.

 17:30 H · Festival Folklòric pel Grup d’Aragó de 
Saragossa.

22:30 H · Actuació de Metal Cambra.

24:00 H · Revetlla popular amb Discomòbil.

02:00 H · Tancament.

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE
DE 10:30 A 21:15 H · LA PÈRGOLA
10:30 H · Obertura al públic II Fira Cases Regionals.

11:30 H · Activitats infantils: Manualitats, taller de pintura, 
construccions, jocs, trencaclosques, jocs populars, 
danses i dinàmiques de grup, etc.

 17:30 H · Actuació de Simago Lemon’s. Reviurem 
l’ambient festiu de l’antiga Pèrgola.

21:15 H · Tancament II Fira Cases Regionals.

Organitzen: Ajuntament de Castelló i Federació de 
Cases Regionals

Segona Fira de Cases Regionals
Les diferents cases regionals que es troben a Castelló ens ofereixen una completa agenda per tal de donar a 
conéixer la riquesa dels seus pobles d’origen. Varietat de propostes centrades en la gastronomia, música, folklore, 
tradicions,... Una trobada de diferents entitats culturals arrelades a Castelló des de fa molts anys i que ací desen-
volupen una important tasca de manteniment de les respectives tradicions.

14 · 15 · 16 DESEMBRE · LA PÈRGOLA
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19:15 · CASA DE CULTURA
Conferència “Asia Oriental: historia
moderna, política y sociedad”
José Manuel Barberá
Entrada lliure
nnJosé Manuel Barberá Úbeda, llicenciat en Estudis 

d’Àsia Oriental per la Universitat Oberta de Catalunya.
Organitza: Ateneo de Castelló

19:30 H · SALA SAN MIGUEL · FUND. CAIXA CASTELLÓ
Jornades de Performance Fundació Caixa 
Castelló: Performance IV
Coordina Bertomeu Ferrando
Entrada lliure
nnLes jornades constaran de dos sessions amb tres 

accions: Martillopis, Petjades; Joaquín Artime, Sin 
título i Inés Domínguez Regaña, Negro. Organitza: 
Fundació Caixa Castelló

22:00 H · COCATEDRAL DE SANTA MARIA
“La famosa representación de la Asunción 
de Nuestra Señora a los cielos”. 
Un drama religiós del segle XVII
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana 

i Associació Cultural Misteri de Castelló

DISSABTE 15 DE DESEMBRE
10:00 H – 17:30 H · PLAÇA MAJOR
“Decidim valencià”: Commemoració dels
86 anys de les Normes de Castelló
nn10:00 h · Inici de la Fira d’entitats. 11:00 h · Tallers 

de jocs infantils, contacontes, Botafocs; 12:00 h · Tro-
badorets; 13:00 h · Exhibició de muixerangues: Con-
lloga Muixeranga de Castelló, Muixeranga de la Plana, 
Muixeranga de Barcelona; 14:00 h Dinar; 17:00 h · A 
la Casa Matutano, Concentració i lectura de manifest. 
17:30 h · Concerts: Borja Penalba i Mireia Vives, Gener 
i Pepet i Marieta. Organitza: Castelló per la Llengua 
i Ajuntament de Castelló

MATÍ · FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ
Excursió “Tras las huellas de los íberos”
Cal inscripció prèvia
nnExcursió “Tras las huellas de los íberos”: Puig de la 

Nau, Perengil i Puig de la Misericòrdia. (Benicarló-Vi-
naròs). Reserva prèvia en http://fundacioncajacas-
tellon.es o al 964 23 25 51. Organitza: Fundació 
Caixa Castelló  Cicle Castelló en Ruta

11:00 H · FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ
Taller per a joves “¡Mira qué cuadro!” 
Al voltant de l’exposició “Abstracción
versus figuración”
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nnCal fer inscripció prèvia a la Casa Abadia o al te-

lèfon 964 232 551. Organitza: Fundació Caixa 
Castelló

12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre “Lluvia mojada”
Núria Navarro 
Entrada lliure
nnLa gestió emocional en els menuts és una cosa 

que preocupa els pares i mestres. Núria Navarro, de 
la seua experiència docent i acompanyant famílies i 
mestres a les escoles i grups de criança, ens porta 
una visió del món d’emocions respectuosa. Organit-
zen: Núria Navarro i Llibreria Argot

19:00 H / 21:00 H · ESTADI MUNICIPAL CASTÀLIA
La Ravalera 
Festival de Microteatre 
nnMés informació al destacat de la pàgina 11. Orga-

nitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i La 
Ravalera Teatre 

19:00H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació de llibre: “No es tiempo de peros”
David Giménez, “el Tito”
Entrada lliure
nnPresenta Pere Cervantes, guardó Castellón Letras 

del Mediterráneo 2018 de novel·la negra. Organit-
zen: Ed. Versátil i Llibreria Argot

19:00 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS
La Ranamanca: Concert de comiat
nnRumba, rock i mestissatge per tancar una etapa de 

la banda local. Organitza: Ajuntament de Castelló
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19:30 H · SALA SAN MIGUEL · FUND. CAIXA CASTELLÓ
Jornades de Performance Fundació Caixa 
Castelló: Performance IV
Coordina Bertomeu Ferrando
Entrada lliure
nnLes jornades constaran de dos sessions amb tres 

accions: Liliana Luis Sogues, 9.10; Truna (Andrés 
Blasco), Acción sonora, i Claudia Pascual Botella, Co-
lapso. Organitza: Fundació Caixa Castelló

19:30 H · EIXIDA DES DE L’ERMITA DE SANT NICOLAU
Ronda de nadales
nnRonda conjunta de diverses rondalles, grups de 

dolçainers i corals per a cantar nadales pels carrers 
de Castelló. Organitza: Ajuntament de Castelló de 
la Plana

19:00 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA
Audició de combos
So i Soroll
Entrada lliure
nnDiversos instruments per a interpretar cançons de 

l’actualitat, treballant en grup de forma lúdica. Com-
bos infantils, juvenils i adults. Estils: blues, rock, soul, 
pop, funk i indie. Organitzen: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana i So i Soroll

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Nadales de la Plana
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnSandra Ferró (soprano), Coral Ad Libitum i Came-

rata 94. Direcció: Ferran Badal. Música de Josep Fa-
lomir, poemes de Vicent Jaume Almela i arranjaments 
de Ferran Badal. Organitza: Ajuntament de Caste-
lló de la Plana i Coral Ad Libitum

20:15 H · ESGLÉSIA DE SANT PERE
XIX Trobada Nadalenca de Corals
Memorial José María Illescas
nnOrganitza: Coral Polifònica Sant Pere, Federa-

ció Col·lectius per la Cultura al Grau 
 Cicle Nadal al Grau

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE
11:00 H / 11:45 H / 12:30 H · PLANETARI
Concert de Nadal 
Entrada lliure
nnPer a iniciar el Nadal, farem el nostre «Concert sota 

les estreles», interpretat per l’alumnat de l’Escola de 
Música de la Unió Musical del Grau. A més a més, hi 
haurà una zona de taller musical, amb un espai de 
música natural. En finalitzar el concert, tindrà lloc un 
concert dins la II Trobada «TubaChristmas», una tro-
bada de tubes i bombardins d’alumnat de les escoles 
de música de la província. Organitza: Ajuntament 
de Castelló de la Plana

11:00 H · PASSADÍS DE LES ARTS · PARC RIBALTA
“Trobada veïnal” amb l’actuació de l’Escola 
Municipal de Dolçaina i Tabal de Castelló
nnHi haurà un concurs de intèrprets novells. Més in-

formació en www.federaciodecolles.com. Organitzen: 
Ajuntament de Castelló i la Federació de Colles

11:00 H - 13:00H · PLAÇA VILANOVA D’ALCOLEA
Sentim els parcs: Esgrima
Concert amb Monodesnudo
nnDescobrim l’esport de l’Esgrima, en col·laboració 

amb el Club Esgrima Touché. A banda, activitats de 
sensibilització mediambiental Juga Fusta i jocs edu-
catius per a la família. A les 12:00 h. concert del 
grup Monodesnudo. Estil indie cançó mutant. Orga-
nitza: Ajuntament de Castelló de la Plana, amb 
la col·laboració del Club Esgrima Touché Castelló 

 Sentim els parcs
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12:00 H · PLAÇA MARIA AGUSTINA 
Visita guiada per la capella
de la Puríssima Sang 
Entrada lliure
nnEs podran concertar visites guiades en altres dates 

per a centres escolars o grups organitzats, a través 
del web: www.cofradiadelasangre.com Organitza: 
Confraria de la Puríssima Sang de Jesús

18:00 H / 20:00 H · ESTADI MUNICIPAL CASTÀLIA
La Ravalera 
Festival de Microteatre 
nnMés Informació en la pàgina 11. Organitzen: Ajun-

tament de Castelló de la Plana i La Ravalera Teatre

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert solidari de l’Associació Espanyola 
contra el Càncer (AECC) 
Donatiu 10 €
nn“Jacaranda contra el cáncer”, “Contigo damos la 

cara”, “Cuanto te encuentres sola...”,  presentat per 
Patricia Mir. Organitzen: Ajuntament de Castelló 
de la Plana, AECC, i Fundació Dávalos-Fletcher 

19:00 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Homenatge a Els Llauradors
Concert de la Banda Municipal de Castelló
Director convidat: Paco Signes 
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

DILLUNS 17 DE DESEMBRE
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentem “Esclavos del destino”
Óscar Hernández · Ed. Egales
Entrada lliure
nnL’autor, amb les seues històries, sempre redo-

nes, profundes i intenses, ens atrapa i ens fa invo-
lucrar-nos en els conflictes, les reflexions i passions 
d’uns personatges realistes replets de matisos, amb 
els quals és senzill sentir-se identificat i dels quals és 
difícil no acabar enamorant-se. Organitzen: Egales 
i Llibreria Argot

19:00 H· LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure 
nnConferència “La discriminació de la dona en l’Es-

glésia. Per què no sacerdotesses?” a càrrec de Josep 
Sanahuja. Part artística: actuació de la coral castello-
nenca Resurrexit. Presenta María Pilar García. Orga-
nitza: Llibreria Babel

19:30 H · DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ · SALA RECEPCIONS
Col·loqui amb Isabel Gemio:
“Mi hijo, mi maestro”
Entrada lliure fins a completar aforament
nn Isabel Gemio, presidenta de la Fundación Isabel 

Gemio, que promou la investigació de malalties poc 
freqüents, ve a Castelló a narrar el seu testimoni 
personal amb l’objectiu d’ajudar a comprendre la re-
alitat i la necessitat d’investigar les malalties rares. 
Organitza: Fundació Caixa Castelló  Cicle Femení 
Singurar

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Cases regionals. Concert de Nadal
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnEn aquest tradicional concert de Nadal intervindran 

el cor rocier Aires de Andalucía del Centro Cultural An-
daluz, i el grup i l’alumnat de les Escoles de Folklore 
del Centro Aragonés. Les cases regionals tenen entre 
els seus objectius mantindre viva la tradició musical i 
folklòrica, rescatar i difondre les músiques, els cants i 
balls de la terra d’origen. Organitzen: Ajuntament de 
Castelló de la Plana, associacions Centro Arago-
nés i Centro Cultural Andaluz
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DIMARTS 18 DE DESEMBRE
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert d’hivern Ribalta 
Entrada amb invitació reservant al 964 738 965
nnL’Institut Ribalta fa un concert d’hivern amb la par-

ticipació de tot l’alumnat de 3r d’ESO dalt de l’es-
cenari, gràcies a la idea de Roser Sabater. Aquest 
concert integra a tothom i serveix per a acomiadar 
el primer trimestre del curs fent gaudir el públic de 
músiques triades per a l’ocasió. Organitzen: Ajunta-
ment de Castelló de la Plana i IES Ribalta

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Conferència: “Cambio de vida, cambio de año”
Antonio Beltrán Pueyo
nnAutor d’innumerables llibres i publicacions sobre 

la superació personal, ens convida a fer que el 2019 
siga un revulsiu en les nostres vides i ens motiva per-
què aconseguim totes les nostres metes amb aquesta 
conferència. Organitzen: Ed. Planeta i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Firma del llibre “¿Por qué decimos mindful-
ness cuando queremos decir meditación?”
José Escudero Ramos
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA
Curs “Aprén a meditar”
Rafa Mérida
Entrada 5 €
nnOrganitza: Centro Naropa

19:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Presentació de la Unitat Didàctica
dedicada a Matilde Salvador
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló, IVC (Institut 

Valencià de Cultura) i CEFIRE (Conselleria d’ Educa-
ció, Investigació, Cultura i Esport) 

 Cicle Centenari del naixement de Matilde Salvador

DIMECRES 19 DE DESEMBRE

17:00 H · CENTRE D’INTERPRETACIÓ CASTELL VELL
Visita guiada al Castell Vell
Aforament màxim: 30 persones
Idioma: valencià/castellà · Durada: 1 hora
nnReserva de places en: info@mucc.es o al 964 23 

91 01 (de dilluns a divendres de 8 a 15 h). Condi-
cions d’accessibilitat en www.mucc.es/castellvell. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

18:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: “Una segunda madre”  
Anna Muylaert · Brasil, 2015
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnEl film arranca acostant-nos a la vida de Val, una 

empleada domèstica dedicada i sotmesa en cos i 
ànima a la família per a la qual treballa, un matri-
moni amb un fill ja adolescent, el qual pràcticament 
té la mateixa edat que la seua pròpia filla, de la qual 
va haver de separar-se anys arrere per a poder tirar 
endavant. Anna Muylaert ens mostra, en un to natu-
ralista i amb la càmera sovint distanciada, en plans 
generals o mitjans, l’hàbitat on es mou la protago-
nista: la veiem en la (“seua”) cuina, netejant la casa 
i el jardí, dormint en una habitació sense ventilació, 
cuidant i acaronant el fill dels senyors amb especial 
afecte i dedicació. En acabar hi haurà un debat al 
voltant de la projecció. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana  Cicle Dona i Cinema

MATILDE SALVADOR

FARM 
TO TABLE

MATILDE SALVADOR

FARM 
TO TABLE

MATILDE SALVADOR

FARM 
TO TABLE
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18:30 H · LLIBRERIA BABEL
Activitat d’Oxfam-Intermón. Inauguració de 
l’exposició de les peces de “La Muy Noble y 
Artística Cerámica de Alcora”
Enrique Climent
Entrada lliure
nnEnrique Climent és soci fundador i president de la 

societat. A continuació, xarrada a càrrec d’Eladi Gran-
gel, director del Museu de Ceràmica de l’Alcora: “La 
Reial Fàbrica del Comte d’Aranda: tres segles d’art 
ceràmic a l’Alcora”. Organitza: Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle de conferències CEVA “Rimando en 
femenino: Mujer y poesía”
Lola González
Entrada lliure
nnLola González ens parlarà sobre el veto al qual fo-

ren sotmeses les dones en algunes èpoques per part 
dels cercles literaris dominats per l’home. Organit-
zen: CEVA i Llibreria Argot

DIJOUS 20 DE DESEMBRE
11:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA
Medita en 30 minuts
Carmencita i Katy Valls
Entrada: 2 €
nnClasses senzilles de meditació guiades que ens 

ajuden a afrontar el dia amb una ment positiva i 
relaxada. C/ Ramón y Cajal, 12. Organitza: Centro 
Budista Naropa

19:00 H · PORTA D’ACCÉS AL REFUGI PLAÇA TETUAN
Visita guiada al Refugi Antiaeri
Aforament màxim: 20 persones
Idioma: valencià/castellà · Durada: 1 hora
nnReserveu plaça en: info@mucc.es o al 964 239 101 

(de dilluns a divendres de 8 a 15 h). Consulteu les 
condicions d’accessibilitat en www.mucc.es/refugi. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle Violència = 0 
Fina Ferrer Orenga
Entrada lliure
nnL’Associació d’Escriptors de la Província de Caste-

lló, l’Associació Andrea Carballo, l’Associació EsArt, 
Integral Teràpies i Fina Ferrer organitzen el cicle 
mensual contra la violència en qualsevol de les se-
ues interpretacions, per tal de conscienciar i visibilitzar 
aquesta xacra social. Organitzen: Integral Teràpies, 
AEPC, EsArt, Associació Andrea Carballo i Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència: “Código nuevo de PNL.
Programación neurolingüística PNL”
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert solidari a favor de Mans Unides
Planakanta
Entrada lliure, donatius de caràcter voluntari
nnConcert per a recaptar fons per a finançar un pro-

jecte de desenvolupament a Ankafina (Madagascar).
Planakanta és una agrupació musical i cultural que re-
copila i difon el folklore tradicional de Llatinoamèrica. 
Organitza: Associació Mans Unides

20:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Projecció de curtmetratges
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnProjecció de curtmetratges: “Sputnik”, de Vicente 

Bonet, i “La disco resplandece”, de Chema García 
Ibarra. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la 
Plana i Universitat Jaume I  Cicle Sessió Contí-
nua, visibilitzant l’audiovisual local

DEL 21 AL 23 DE DESEMBRE    
MATINS I VESPRADES · MENADOR
Sonolab  
Entrada lliure
nnDivendres 21 de 19:00 a 23:00 h. Dissabte 22 de 

10:30 a 14:00 i de 17:00 a 23:00 h. Diumenge 23 
de 10:30 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 h. El Sonolab és 
un laboratori sonor, amb xarrades, experiments, demos-
tracions de noves tecnologies i últimes tendències en 
investigació sonora i musical. Organitza: Ajuntament 
de Castelló de la Plana
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DIVENDRES 21 DE DESEMBRE
19:00 H · CERCAVILA · CARRERS DEL CENTRE
Desfilada de la Banda de Cornetas
y Tambores Rey Jaume I
nnDesfilada pels carrers cèntrics de Castelló, a càrrec 

de l’Asociación Banda de Cornetas y Tambores Rey 
Jaume I. Recorregut: eixida des de la Porta del Sol, 
carrer Enmig fins al carrer Antoni Maura, plaça de les 
Aules, carrer Cavallers fins a la plaça Major. Organit-
zen: Asociación Banda de Cornetas y Tambores 
Rey Jaume I

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Festival de dansa i cant Art.tisti.cas Premiere 
Entrada 5 €
nnÉs una mostra de dansa i cant, en què l’alumat del 

centre Art.tisti.cas farà actuacions de distints estils 
coreogràfics i musicals, amb la il·lusió de la primera 
vegada. Organitza: Art.tisti.cas, El Taller de Cristi-
na Belinchón 

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació de llibre: “Secretos de Pompeya I. 
Las reliquias de Dirce”
Guillermo V. Estiballes · Editorial Tandaia
Entrada lliure
nnUna historia fantàstica que engloba misteri, inves-

tigació, horror i mort al més pur estil de Lovecraft. 
Organitzen: Guillermo V. Estiballes, Ed. Tandaia i 
Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació de llibre: “Som d’amor”
Unaria Ediciones
Entrada lliure
nn19é Premi de Narrativa Breu Josep Pascual Tirado. 

A càrrec d’Amelia Díaz, editora; Joanjo Trilles, orga-
nitzador del premi, i de l’autora, Rosa M. Miró Pons.
Organitza: Llibreria Babel

19:30 H · CENTRO BUDISTA NAROPA
Classe de meditació 
Guen Kelsang Chödron (mestra resident)
Entrada: 3 €
nnXarrada amb meditació per a controlar la ment i 

generar ments positives. Més informació en www.
MeditarEnCastellon.org Organitza: Centro Naropa

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: “Matilde Salvador en
el centenari del seu naixement”
Antoni Gascó Sidro
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Ateneo de Castelló

19:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Concert de Nadal 
Banda Municipal de Castelló
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló

20:00 H · CAPELLA DE LA PURÍSSIMA SANG
Concert de nadales 
Entrada lliure
nnConcert de nadales, a la capella de la Puríssima Sang 

(plaça Maria Agustina), a càrrec del Coro de Juventu-
des Musicales de Segorbe”, a benefici de Mans Unides. 
Organitza: Confraria de la Puríssima Sang de Jesús

20:00 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA
Concert de Nadal de la Unió Musical del Grau
Entrada lliure
nnOrganitza: Unió Musical del Grau, Federació 

Col·lectius per la Cultura al Grau 
 Cicle Nadal al Grau
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DISSABTE 22 DE DESEMBRE 
11:00 H · CERCAVILA PEL GRAU
Cercavila d’anunci del Nadal 
Dolçainers i Tabalaters del Grau
nnOrganitza: Federació Col·lectius per la Cultura 

al Grau  Cicle Nadal al Grau

11:00 H · PLAÇA MAJOR
Animant la Banda
La Banda Municipal de Castelló i Splai Teatre
nnActuació de la Banda Municipal i de la companyia 

teatral Splai Teatre amb l’espectacle “Animant la Ban-
da” per a rebre al Carter Reial. Organitzen: Ajunta-
ment de Castelló de la Plana i Splai Teatre

12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Concert de Belle De Z en acústic 
Entrada lliure
nnBelle De Z, cantant de blues i compositora eslovaca 

afincada a Castelló des de fa 18 anys, presenta el seu 
single “You belong tour” a la Llibreria Argot. La seua 
veu embolcalla el públic amb  delicadesa, encara que 
amb un radical canvi de registre es converteix en un 
tornado ple d’energia. Organitza: Llibreria Argot

12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Tito del Muro: firma de llibres
nnL’autor Tito del Muro firmarà exemplars dels seus 

llibres durant tot el matí. Organitzen: Tito del Muro 
i Llibreria Argot

19:00 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA
“El Betlem de Columbretes”
Grup de Danses Illes Columbretes
nnOrganitza: Federació Col·lectius per la Cultura 

al Grau  Cicle Nadal al Grau

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “Un mes tú, un mes yo”
Grup Taronger
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre 
nnMariano viu al poble cuidant els horts i els pares. 

El seu germà Juan se’n va anar a viure a la ciutat i 
va muntar una immobiliària. Una nit rep la trucada de 
Mariano perquè puge al poble a tractar un tema de vi-
tal importància. Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana  Cicle Castelló a Escena

DIUMENGE 23 DE DESEMBRE

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “Un mes tú, un mes yo”
Grup Taronger
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre 
nnMariano viu al poble cuidant els horts i els pares. 

El seu germà Juan se’n va anar a viure a la ciutat i 
va muntar una immobiliària. Una nit rep la trucada 
de Mariano perquè puge al poble a tractar un tema 
de vital importància relatiu als seus pares. Mariano té 
nóvia. A partir d’ara es repartiran la cura dels pares 
un mes cadascun, cosa que Juan no està disposat a 
acceptar. Organitza: Ajuntament de Castelló de la 
Plana  Cicle Castelló a Escena

21:00 H · TEATRE PRINCIPAL 
Betlem de la Pigà 
Entrada: de 7 a 15 € 
nnDes del 1980 es fa aquesta representació cos-

tumista de la vespra de la nit de Nadal amb versos 
del poeta Miquel Peris i música de Matilde Salvador 
en què apareixen personatges com la Pigà, Perot, 
Quiqueta, el Cacauero, les beates, etc. Organitzen: 
Associació del Betlem de la Pigà, Ajuntament de 
Castelló de la Plana i Institut Valencià de Cultura 

DILLUNS 24 DE DESEMBRE
12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Antonio Beltrán Pueyo: firma de llibres
Entrada lliure
nnAntonio Beltrán és terapeuta Gestalt, facilitador sis-

tèmic i coach executiu professional per AECOP. Amb 
25 anys d’experiència professional en actiu, ha creat 
un sistema de serveis en línia que ofereix consultoria, 
formació i assessorament a distància per a múltiples 
àmbits de la vida professional, personal i emprenedora. 
Organitzen: Editorial Planeta i Llibreria Argot
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DIMECRES 26 DE DESEMBRE
11:00 H · TORRE CAMPANAR EL FADRÍ
Visita guiada a la torre campanar el Fadrí 
Visita lliure amb reserva prèvia
Grup mínim 5 persones / màxim 20 persones
Idioma: valencià/castellà. Durada: 1 hora
nnReserveu plaça en: info@mucc.es o al 964 23 91 

01 (de dilluns a divendres de 8 a 15 h). Les condi-
cions d’accessibilitat: 200 escales / espais estrets / 
prohibit menjar / no accessible per a persones amb 
mobilitat reduïda. Organitza: Ajuntament de Caste-
lló de la Plana

17:00 H · CENTRE D’INTERPRETACIÓ CASTELL VELL
Visita guiada al Castell Vell
Aforament màxim: 30 persones
Idioma: valencià/castellà · Durada: 1 hora
nnReserva de places en: info@mucc.es o al 964 23 

91 01 (de dilluns a divendres de 8 a 15 h). Con-
dicions d’accessibilitat en www.mucc.es/castellvell. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · ERMITA DE SANT NICOLAU
Nadales i cançons
Planakanta
Entrada lliure
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL 
Projecció: “La enfermedad del domingo”
Ramón Salazar · Espanya, 2018
Entrada 3 € · Durada 113’
nnAnabel va abandonar la seua filla Chiara quan 

tenia huit anys. Trenta-cinc anys després, Chiara 
torna i li demana passar dos dies juntes. Anabel vol 
recuperar la filla, però no sap que Chiara té un pro-
pòsit ocult i que s’haurà d’enfrontar a la decisió més 
important de la seua vida. Organitzen: Ajuntament 
de Castelló de la Plana i Filmoteca Valenciana 
 Cicle Filmoteca Valenciana

DIJOUS 27 DE DESEMBRE
11:00 H · TORRE CAMPANAR EL FADRÍ
Visita guiada a la torre campanar el Fadrí 
Visita lliure amb reserva prèvia
Grup mínim 5 persones / màxim 20 persones
Idioma: valencià/castellà. Durada: 1 hora
nnReserveu plaça en: info@mucc.es o al 964 23 91 

01 (de dilluns a divendres de 8 a 15 h). Les condi-
cions d’accessibilitat: 200 escales / espais estrets / 
prohibit menjar / no accessible per a persones amb 
mobilitat reduïda. Organitza: Ajuntament de Caste-
lló de la Plana

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre de titelles: “Los cuervos no se peinan”
Peleponeso Teatro i Mon Teatro
Entrada: 4 € · Edat: + 6 anys · Durada: 1 h 15’
nnMés detalls en la pàgina 23. Organitza: Ajunta-

ment de Castelló de la Plana  Cicle Nadal al Raval

19:00 H · PORTA D’ACCÉS AL REFUGI PLAÇA TETUAN
Visita guiada al Refugi Antiaeri
Aforament màxim: 20 persones
Idioma: valencià/castellà · Durada: 1 hora
nnReserveu plaça en: info@mucc.es o al 964 239 101 

(de dilluns a divendres de 8 a 15 h). Consulteu les 
condicions d’accessibilitat en www.mucc.es/refugi. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller de tècnica fotogràfica
Rafa Velasco
Entrada lliure
nnTots els últims dijous de mes, de la mà del profes-

sor Rafa Velasco, oferim un taller de tècnica fotogràfi-
ca. L’entrada és gratuïta fins a completar l’aforament.
Organitzen: Rafa Velasco i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre: “Eduard Macaneu” 
Amelia Díaz i José Juan Sidro Tirado
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Babel
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DIVENDRES 28 DE DESEMBRE
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre de titelles: “ Hi havia una vegada el món”
Grup teatral Pequearts by Escenoart 
Entrada 3 € · Edat: de 3 a 9 anys · Durada: 55’
nnMés detalls en la pàgina 23. Organitza: Ajunta-

ment de Castelló de la Plana  Cicle Nadal al Raval

18:00 H · DAVANT DEL CASAL JOVE DEL GRAU
Tallers dels Sants Innocents
Botafocs
nnActivitats de cultura popular: dimonis, bestiari, 

jocs i percussió. Organitza: Associació Botafocs, 
Federació Col·lectius per la Cultura al Grau 

 Cicle Nadal al Grau

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre:
“Plantes i remeis: de la terra al rebost”
Carles Mir Pegueroles 
Entrada lliure
nnL’objectiu del llibre no és altre que conservar i 

transmetre a les noves generacions els remeis i les 
idees que es poden aconseguir de la natura, amb els 
productes que la terra ofereix. A l’interior de Castelló, 
la menta, el timó, el poliol, la marialluïsa o la cama-
milla són algunes de les herbes que es poden acon-
seguir als camps i marges de la comarca. Aquestes 
plantes tenen moltes qualitats curatives i medicinals 
que es poden aplicar a la vida quotidiana de les per-
sones i que, en determinats moments, poden ser de 
gran utilitat. Organitzen: Jornades Culturals de la 
Plana de l’Arc i Llibreria Argot

DISSABTE 29 DE DESEMBRE
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre amb música en directe:
“Scrooge. Un cuento de Navidad”
Grup Lisbeth Freites Music i Ploma Teatre
Entrada: 4 € · Edat: + 5 anys · Durada: 1 h 15’
nnMés detalls en la pàgina 23. Organitza: Ajunta-

ment de Castelló de la Plana  Cicle Nadal al Raval

DIUMENGE 30 DE DESEMBRE
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Dansa: “Blink Flash Duncan”
Associació Blink Flash
Entrada: 4 € · Edat: + 2 anys · Durada: 35’
nnMés detalls en la pàgina 23. Organitza: Ajunta-

ment de Castelló de la Plana  Cicle Nadal al Raval

AVANÇ PROGRAMACIÓ 
DE GENER 2019

DIJOUS 3 DE GENER DE 2019
17:00 H · PLAÇA DEL MERCADET
Espectacle: “Cataplum”
Companyia La Raspa
18:00 H · PLAÇA MAJOR
Espectacle: “Circ S’OMBRA”
Companyia Atirofijo

DIVENDRES 4 DE GENER DE 2019
17:00 H · PLAÇA MAJOR
Espectacle: “Bambalina i el circ” 
Companyia Cia. Recortable

18:00 H · PLAÇA MAJOR
Espectacle: “Set up”
Companyia Los Barlou

 Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle Nadal de Circ
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DIJOUS 27 DE DESEMBRE
18:00 H 
“Los cuervos no se peinan”
Peleponeso Teatro i Mon Teatro

Entrada: 4€ · Edat: + 6 anys
TEATRE DE TITELLES · Durada: 1 h 15’

 Procedència: Logronyo. Es una història fami-
liar singular en la qual una dona es converteix 
en la mare d’un corb. Junts formen una llar 
plena d’amor i seguretat, però el pollet té el 
desig d’aprendre, d’experimentar, de volar..., ja 
siga amb ales o amb somnis.

DIVENDRES 28 DE DESEMBRE
18:00 H
“Hi havia una vegada el món”
Grup teatral Escenoart 

Entrada 3 € · Edat: de 3 a 9 anys · 
TEATRE DE TEXT · Durada: 55’

 Procedència: Vila-real. A través de dos viat-
gers molt particulars coneixerem les històries 
de quatre països tan diferents com apassio-
nants: Jordània, la Xina, Groenlàndia i el Brasil. 

NADAL
AL RAVAL

DEL 27 AL 30 DE DESEMBRE · TEATRE DEL RAVAL

DISSABTE 29 DE DESEMBRE
18:00 H
“Scrooge. Un cuento de Navidad”
Grup Lisbeth Freites Music i Ploma Teatre

Entrada: 4 € · Edat: + 5 anys
TEATRE i MÚSICA EN DIRECTE · Durada: 1 h 15’

 Procedència València/Castelló. Basat en el 
famós conte de nadal de Charles Dickens arri-
ba Scrooge, la història d’un personatge agar-
rat i malhumorat que odia el Nadal. Detesta la 
gent i explota els seus empleats. Després de 
la visita del fantasma del seu amic, descobreix 
la part bonica d’aquestes dates, que la vida 
pot ser bona i que és bell desitjar estimar i ser 
estimat. 

DIUMENGE 30 DE DESEMBRE
18:00 H
“Blink Flash Duncan”
Associació Blink Flash

Entrada: 4 € · Edat: a partir de 2 anys
DANSA · Durada: 35 min

 Procedència: Barcelona. Una vesprada, men-
tre tot el món dorm, una xiqueta arriba a una 
platja. De sobte, el seu món buit comença a 
omplir-se de màgia: cada racó de la platja 
guarda un objecte que inicia un nou món amb  
color i música. Al final de l’acte els xiquets es-
tan convidats a pujar a l’escenari.

DESEMBRE 2018  ·  23



DIVENDRES 14 DE DESEMBRE
19:30 H · PLAÇA NA VIOLANT D’HONGRIA

Schola Jubilemus

DISSABTE 15 DE DESEMBRE
19:00 H · PLAÇA FADRELL

Vicent Ripollés
20:00 H · ESGLÉSIA DE SANT AGUSTÍ

Gregoria Resurrexit
20:00 H · PORTA DEL SOL

Veus de Lledó

20:15 H · SANT FRANCESC

Vicent Ripollés
20:15 H · CARRER MAJOR

Gregoria Resurrexit

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE
12:00 H · BASÍLICA DEL LLEDÓ

Veus de Lledó
12:30 H · PLAÇA MAJOR

Pentecosta

NADAL DE CORALS és un cicle d’au-
dicions musicals interpretades per les 
corals i grups musicals que treballen a 
Castelló. Corals que tenen com a objec-
tiu fomentar i estimular la interpretació 
d’obres musicals locals, nacionals i in-
ternacionals.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

NADAL DE CORALS
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DIMECRES 19 DE DESEMBRE
18:30 H · CASA DE CULTURA

Coral Castàlia
18:30 H · C/MAJOR
(DAVANT ESGLÉSIA DE LA PURÍSSIMA SANG)

Orfeó Universitari
19:30 H · ESGLÉSIA DE LA PURÍSSIMA SANG

Orfeó Universitari

DIJOUS 20 DE DESEMBRE
19:30 H · PARRÒQUIA DE L’ESPERANÇA

Schola Jubilemus
19:30 H · MUSEU D’ETNOLOGIA

Veus Atrevides
19:30 H · PLAÇA TETUAN

Innuendo
20:30 H · PARRÒQUIA DE LA TRINITAT

Innuendo
20:30 H · CATEDRAL DE SANTA MARIA

Veus Atrevides

DIVENDRES 21 DE DESEMBRE
19:00 H · PLAÇA ILLES COLUMBRETES

Polifònica Sant Pere
20:15 H · ESGLÉSIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Polifònica Sant Pere

DISSABTE 22 DE DESEMBRE
19:00 H · SANTA CLARA

Ad Libitum
20:00 H · ESGLÉSIA DE LA SANG

Ad Libitum
19:30 H · PLAÇA DE L’HERBA

Juan Ramón Herrero
20:15 H · ESGLÉSIA DE SANT AGUSTÍ

Juan Ramón Herrero

DIUMENGE 30 DE DESEMBRE
11:45 H · BASÍLICA DEL LLEDÓ

Pentecosta

NADAL DE CORALS DEL 14 AL 30 DESEMBRE 2018
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DIUMENGE 2 DE DESEMBRE 
11:00 H 
Taller “Illes Columbretes”
Baobab
Entrada lliure

 Tanquem l’any amb un taller dedicat a les Illes 
Columbretes, que enguany han celebrat el 30é ani-
versari de la declaració com a reserva natural. Ela-
borarem animals marins i altres animals de la reser-
va utilitzant materials de rebuig plàstic. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

DIUMENGE 9 DE DESEMBRE
11:00 H 
Taller “Constel·lacions d’hivern”
Sagals
Entrada lliure

 Orió és una de les constel·lacions d’hivern més 
fàcil de veure. En aquest taller, farem una maqueta 
de la constel·lació i aprendrem amb plantilles la res-
ta de constel·lacions que podem observar a l’hivern. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE
11:00 H / 11:45 H / 12:30 H
Concert de Nadal
Entrada lliure

 Per a iniciar el Nadal, farem el nostre «Concert 
sota les estreles» interpretat per l’alumnat de l’Es-
cola de Música de la Unió Musical del Grau. A més a 
més, hi haurà una zona de taller musical, amb un es-
pai de música natural. En finalitzar el concert, tindrà 
lloc un concert dins la II Trobada «TubaChristmas», 
una trobada de tubes i bombardins d’alumnat de les 
escoles de música de la província. Organitza: Ajun-
tament de Castelló de la Plana

DATES FESTIVES DE DESEMBRE 
HORARI DE DIES FESTIUS
El dijous 6 de desembre i el dissabte 8 de desembre el Planetari de Castelló obrirà les portes en horari de 
diumenge: de 10:30 a 14:00 hores. Les projeccions astronòmiques que es projectaran són les corresponents 
als diumenges. Consulteu la secció de projeccions per a més informació. El dilluns 24, el dimarts 25 i el 
dilluns 31 de desembre de 2018, i el dimarts 1 i diumenge 6 de gener el Planetari romandrà tancat.  
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FINS AL 21 DE MARÇ

Con A de Astrónomas
Entrada lliure

 Aquesta exposició és una mostra sobre el paper 
de les dones en la història i el desenvolupament 
de l’astronomia. L’exposició és més que un viatge 
al llarg de la història, ja que ens transporta per 
diferents observatoris astronòmics, centres de 
recerca astrofísics i a diferents llocs de l’Univers 
per a descobrir els objectes més espectaculars.

FINS AL 30 DE DESEMBRE 

Història de la bicicleta
Entrada lliure

 Aquesta exposició és una mostra de bicicletes 
històriques i clàssiques. La bicicleta ha esdevin-
gut un mitjà de transport imprescindible per a 
milions de persones, un esport d’alta competició i 
una activitat física per a mantindre’ns en forma i 
en contacte amb la natura.

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 i podreu trobar una col·lecció 
de fòssils de caragols i bivalves de la zona dels 
Ports, alguns d’aquests d’uns 200 milions d’anys, 
que ens submergeixen als temps en què aquesta 
comarca es trobava sota un mar poc profund. 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 DISSABTES DE NOVEMBRE
11:00 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.

12:00 H
Projecció “Astronomía: 3.000 años
de observación del cielo”
Castellà · 31’

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

13:00 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. 

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

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 €
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17:00 H
Projecció “Mil millones de soles”
Castellà ·35’

 En aquesta projecció descobrirem els milions d’es-
trelles que es troben a la Via Làctia i com ha evolu-
cionat la història del posicionament de les estrelles. 

18:00 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. 

19:00 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 NOVEMBRE
11:00 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. 

12:00 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. 

13:00 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. 
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EXPOSICIONS

10 DES. A L’11 GENER
“Artistes de Castelló,
generació dels anys 80”
CASA DE CULTURA
Entrada lliure

 Sisena part del projecte Artis-
tes de Castelló, que en aquesta 
ocasió presenta mitjançant una 
exposició fotogràfica cridanera 
els i les artistes que van nàixer 
en la generació dels anys 80 
del segle passat i que en l’actu-
alitat triomfen ací i a l’estranger 
amb propostes multidisciplinàri-
es. Un compendi de 30 artistes 
nascuts o vinculats a la nostra 
província, retratats per José 
Antonio Arias (Keco). 

Inauguració de l’exposició: 10 
de desembre a les 19:30 h.

Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana 

FINS AL 5 GENER
14 Premi Nacional de Cerà-
mica. Ciutat de Castelló 
MENADOR ESPAI CULTURAL
Entrada lliure

 L’Ajuntament de Castelló con-
voca i patrocina la 14a edició 
del Premi Nacional de Ceràmica 
Ciutat de Castelló, organitzat 
per l’Associació Espanyola 
de Tècnics Ceràmics (ATC). 
L’objectiu d’aquesta biennal és 
fomentar les qualitats artísti-
ques dels materials ceràmics 
i la promoció dels artistes tant 
nacionals com estrangers que 
resideixen a Espanya. El premi 
es convoca a mode de concurs i 
les obres seleccionades s’expo-
saran i quedaran recollides en 
un catàleg.

Inauguració de l’exposició: 11 
de desembre a les 19:30 h.

Horari d’exposició de la sala de 
dilluns a divendres de 9:00 a 
20:30 h. Dissabte de 10:00 a 
14:00 h / de 17:00 a 21:00 h. 
Diumenges i festius de 10:00 a 
14:00 h.

Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

DEL 13 DES. AL 12 GENER
Exposició “Días perros” 
Fotografies de Nacho Rosel 
LLOTJA DEL CÀNEM
Entrada lliure

 “Es tracta d’un reportatge foto-
gràfic, el qual es mou purament 
per l’emoció, no fou buscat, sinó 
que em va trobar ell a mi. Ja des 
de finals dels 90 acostume a 
portar la càmera amb mi i solc 
disparar de manera obsessiva a 
qualsevol cosa que em sembla 
interessant o, simplement, a 
qualsevol cosa que al meu parer 
és una bona foto. Al principi no em 
plantejava fotografiar gossos, però 
posteriorment, a casa repassant 
les fotografies els gossos apareixi-
en de forma contínua i repetitiva”. 

Inauguració de l’exposició: 
dijous 13 de desembre a les 
19:30 h.

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

Organitzen: Ajuntament de 
Castelló i Universitat Jaume I

FINS AL GENER 2019
“Amordazados”
Isabel Membrado
FAÇANA DEL MERCAT 
Exterior
Organitza: Aj. de Castelló
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FINS AL 5 GENER
“Plom-Plata: Panòptic_
making of” Nora Ancarola
GALERIA CÀNEM
Entrada lliure

 Després de la Segona Guerra, 
els joves alemanys preguntaven 
als seus pares: “Què vas fer a la 
guerra, pare?” A aquell moment, 
de preguntes sense resposta, li 
diuen “l’hora de plom”. Recupe-
rar la memòria dels llocs amb el 
veritable sentit històric i cultural 
és una tasca que no podem dei-
xar de fer, si volem evitar que la 
història es repetisca. En alemany 
la paraula “Gewalt” significa 
“violència”, però també “poder” 
institucional. Nora Ancarola ens 
deixa pensant.

Horari expositiu: de dimarts a 
dissabte de 17:00 a 21:00 h.

Organitza: Galeria Cànem

FINS AL 23 DESEMBRE
“Patrimoni històric:
El Castelló iberoromà” 
MUSEU D’ETNOLOGIA
Entrada lliure

 Cicle 21a Edició de Jornades 
de Cultura Popular. En aquesta 
exposició es mostren regions 
importants de la nostra història 
amb una sorprenent diversifi-
cació que, no obstant això, en 
conjunt, conflueixen en un punt 
comú com és el coneixement 
de la nostra història local, les 
senyes d’identitat que ens dis-
tingeixen. Des d’una perspec-
tiva general “Cultura ibèrica i 
cultura popular” s’aplega a una 
especial mirada a la singular Via 
Augusta, camí vertebrador de 
les nostres terres. 

Horari expositiu: de dimarts a 
dissabte de 10:30 a 13:30 h i de 
17:30 a 21:00 h. Diumenges i 
festius de 9:00 a 14:00 h.

Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana 

FINS AL 13 DESEMBRE
“El petit príncep” 

MENADOR ESPAI CULTURAL
Entrada lliure

 Fa 75 anys es va publicar la 
primera edició d’El petit príncep 
d’Antoine de Saint-Exupéry 
(1900-1944), a la ciutat de Nova 
York, l’argument del qual, sota 
la senzilla aparença d’un conte, 
parla d’una experiència que 
porta a la reflexió del sentit de la 
vida. Aquesta universalitat l’ha 
convertit en el llibre més traduït 
de la història després de la Bí-
blia, amb més de 150 milions 
d’exemplars venuts i traduït en 
més de 300 idiomes. En aquesta 
exposició Enric Nomdedéu ens 
mostra la seua col·lecció privada 
d’exemplars amb traduccions i 
il·lustracions d’arreu del món. 

Horari expositiu: de dilluns a 
divendres de 9:00 a 20:30 h. 
Dissabtes de 10:00 a 14:00 h i 
de 17:00 a 21:00 h. Diumenges i 
festius de 10:00 a 14:00 h. 

Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana 

FINS AL 9 DE DESEMBRE 
“Al Natural”
Exposició Col·lectiva
CENTRE CULTURAL LA MARINA
Entrada lliure
Organitza: Aj. de Castelló



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


