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DIMECRES 2 DE GENER
19:00 · LLIBRERIA BABEL
Inauguració de l’exposició d’obres gràfiques
de Bernat Callao
Entrada lliure
nnA benefici de Marta i María, dos xiquetes afectades 

per la malaltia de Batten CLN6, una malaltia rara ge-
nètica neurodegenerativa. Organitza: Llibreria Babel

DIJOUS 3 DE GENER
9:00 H · PLANETARI
Campus de Nadal
nnEl Planetari de Castelló organitza el Campus de Na-

dal amb activitats ludicocientífiques. Aquesta activitat 
és gratuïta amb inscripció prèvia a partir del 13 de 
desembre fins a completar les places. Més informació 
en www.sagals.es/planetario Organitza: Ajuntament 
de Castelló de la Plana

12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre “Por qué decimos mind-
fulness cuando queremos decir meditación”
José Escudero. Ediciones Isthar Luna-Sol
Entrada lliure
nnUn llibre molt assequible, de lectura fàcil, amb in-

nombrables exercicis pràctics per a meditar en dife-
rents situacions del dia a dia.Organitzen: Ed. Ishtar 
Luna-Sol, José Escudero i Llibreria Argot

17:00 H · PLAÇA DEL MERCADET
Espectacle  «Cataplum!»
Companyia Circo La Raspa
Entrada lliure. Duració 1 h
nnCataplum! és un espectacle de circ de carrer i ani-

mació per a tots els públics amb disciplines circenses 
de diàbolos, equilibris, malabars, acrobàcies i molt 
d’humor. Més informació en destacable de la pàgina 
5. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  
Cicle Nadal de Circ

18:00 H · PLAÇA MAJOR 
Espectacle «A s’ombra»
Companyia Atirofijo Circ
Entrada lliure. Duració 45 min
nnMés informació en destacable de la pàgina 5. Or-

ganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  Cicle 
Nadal de Circ

DIVENDRES 4 DE GENER
9:00 H · PLANETARI
Campus de Nadal
nnEl Planetari de Castelló organitza el Campus de Na-

dal amb activitats ludicocientífiques. Aquesta activitat 
és gratuïta amb inscripció prèvia a partir del 13 de 
desembre fins a completar les places. Més informació 
en www.sagals.es/planetario Ajuntament de Caste-
lló de la Plana

12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Firma d’exemplars dels llibres d’Antonio 
Beltrán Pueyo
Entrada lliure
nnMotivació, superació i optimisme per al 2019. Vine 

a gaudir amb el coach de moda i emporta’t energia 
positiva per a començar amb força l’any nou. Or-
ganitzen: Editorial Planeta, Antonio Beltrán i Lli-
breria Argot

17:00 H · PLAÇA MAJOR 
Espectacle «Bambalina i el circ»
Cia. Recortable
Entrada lliure. Duració 50’ . 
nnMés informació en destacable de la pàgina 5. Or-

ganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  Cicle 
Nadal de Circ
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18:00 H · PLAÇA MAJOR 
Espectacle «Set up»
Los Barlou
Entrada lliure. Duració 1 h
nnFascinats per la fastuositat de les grans producci-

ons, tres excèntrics personatges pretenen emular-les 
de la manera que saben: amb un gust més que dubtós 
i una imatgeria pròpia d’octogenàries. Més informació 
en destacable de la pàgina 5. Organitza: Ajuntament 
de Castelló de la Plana  Cicle Nadal de Circ

18:00 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Concert de Reis
Banda Municipal de Castelló
Entrada lliure
nnDirector: Marcel Ortega i Martí. Organitza: Ajunta-

ment de Castelló de la Plana

18:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA
Espectacle: “Contrast”
Direcció: Teresa Marco
Donatiu 10 € taquilla, 8 € anticipada, 5 € infants, a 
benefici de l’associació  Huellas Callejeras
nnDirecció: Teresa Marco Andreu i el Joven Ballet de 

Castelló, amb la col·laboració de Fanny Bolado. Com-
bina diferents disciplines escèniques com el ball, la 
música, el circ, l’òpera i el teatre per a il·lustrar com 
el paper de la dona en l’art, silenciat en nombroses 
ocasions, ha arribat als nostres dies. Organitzen: 
Ajuntament de Castelló i Joven Ballet de Castelló

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació de la saga “Draconangelus” 
K. Dilano · Penguin Random House · Caligrama
Entrada lliure
nnSi te gustó Crepúsculo, adéntrate en la saga Dra-

conangelus para vivir la historia del ángel y el dragón 
enamorados de la misma mujer. Organitzen: K. Dila-
no, Caligrama i Llibreria Argot

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Ii Gala Benèfica Síndrome de Down Castelló
PYC Dance Escuela de Baile
Donatiu: 6 €, benefici íntegre per a l’associació
nnPYC Dance Escuela de Baile, espectacle de ball, 

amb actuacions infantils, juvenils i d’adults. Organit-
zen: Ajuntament de Castelló i Fundació Síndrome 
de Down Castelló

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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DIJOUS 3 DE GENER
17:00 H · PLAÇA DEL MERCADET
Espectacle  «Cataplum!»
Companyia Circo La Raspa

Entrada lliure · Duració 1 h
Cataplum! és un espectacle de circ de carrer i 
animació per a tots els públics amb disciplines 
circenses de diàbolos, equilibris, malabars, 
acrobàcies i molt d’humor. Torri di Chous i Ric-
hi di Chous són els dos peculiars personatges 
que ens sorprendran amb les seues estranyes 
i sorprenents habilitats. I tot això amb un únic 
fi, no fer cataplum! 

DIJOUS 3 DE GENER
18:00 H · PLAÇA MAJOR 
Espectacle «A s’ombra»
Companyia Atirofijo Circ

Entrada lliure · Duració 45 min
Gira entorn de les experiències dels dos per-
sonatges protagonistes. Aquests dos individus 
viuen en un món fora del temps i en un viatge 
perpetu que els té condemnats a la vida errant. 
Es traslladen d’un lloc a un altre carregant amb 
el seu univers. 

DIJOUS 3 i DIVENDRES 4 DE GENER

DIVENDRES 4 DE GENER
17:00 H · PLAÇA MAJOR 
Espectacle «Bambalina i el circ»
Cia. Recortable

Entrada lliure · Duració 50’ . 
Bambalina per fi podrà mostrar el seu fantàstic 
«circ», encara que no és el circ de sempre. Ella 
portarà les artistes més increïbles d’aquest 
món tan fantasiós i imaginari, amb el seu filtre 
de pallassa, és clar. Amb l’ajuda del públic gran 
i menut, convertirem aquest xou en un gran joc 
de màgia, acrobàcia, personatges frikis i ani-
mals feroços! 

DIVENDRES 4 DE GENER
18:00 H · PLAÇA MAJOR 
Espectacle «Set up»
Los Barlou

Entrada lliure · Duració 1 h
Fascinats per la fastuositat de les grans pro-
duccions, tres excèntrics personatges prete-
nen emular-les de la manera que saben: amb 
un gust més que dubtós i una imatgeria pròpia 
d’octogenàries. Per a rematar, s’han confós 
d’horari i arriben mitja hora més tard.  Espec-
tacle de teatre/circ amb malabars, màgia, mo-
nocicle i equilibris impossibles, tot amb humor 
i acció trepidant. 
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NADAL
de CIRC
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DISSABTE 5 DE GENER
11:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Firma de la novela: “Hotel Voramar”
José Manuel González de la Cuesta
Entrada lliure
nnAçò no és la novel·la d’un hotel. És una novel·la 

que, en part, ocorre al Voramar. Organitzen: José 
Manuel González de la Cuesta, Editorial Sargan-
tana i Llibreria Argot

11:30 H · LLIBRERIA ARGOT
Joy Ena
Entrada lliure
nnJoy Ena, la revolució de la música soul en acústic 

directe, presenta la seua programació gener/juny. Or-
ganitzen: Joy Ena i Llibreria Argot

DILLUNS 7  DE GENER
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Tallers d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina l’escriptor Óscar Gual
nnEntrada amb inscripció prèvia en https://fuenteta-

jaliteraria.com/inscripciones/inscripcion/taller-de-es-
critura-creativa-castellon. El nostre mètode posa 
l’èmfasi en el fet que l’escriptura es convertisca en 
una activitat quotidiana, de manera que la seua pràc-
tica acabe resultant tan natural com parlar.Organit-
zen: Fuentetaja, Óscar Gual i Llibreria Argot

19:00 H· LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure 
nnConferència  del Racó de la Cultura i de l’Art d’Ada-

ll: “Els refugiats de la Guerra Civil a Castelló”, a càrrec 
de l’historiador Alfredo Fornas Pallarés. Acte coordi-
nat per Vicent Grau. Organitza: Llibreria Babel

DIMARTS 8 DE GENER
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre: “A centímetros de ti, 
capturando momentos”
Andrea Rilo Gómez
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:15 H · CASA DE CULTURA 
Conferència “Estoy con vosotros todos los días”
Joan Llidó Herrero
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnDoctor en Teologia per la UP Gregoriana de Roma, 

professor jubilat de l’UJI. Organitza: Asociación Fe 
y Diálogo

DIMECRES 9 DE GENER
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Icona i la Cultura Popular: “Castelló a escena. 
Treballant dia a dia pel teatre a Castelló”
Entrada lliure
nnA càrrec de M. Dolores Falomir i Jorge Vilar, del 

Grup de Teatre L’Armelar. Organitza: Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle “Sentirse bien”
Alfonso Rigueira y Suntra Terapias” 
Entrada lliure
nnEn els temps actuals no hauríem de separar la 

nostra part física de l’emocional, per això comptarem 
amb un equip especialitzat per a aquest propòsit, del 
qual gaudiràs en cadascuna de les xarrades del cicle 
de manera gratuïta. Organitzen: Suntra Terapias, 
Alfonso Rigueira i Llibreria Argot

19:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA
Inauguració de l’exposició «Pinzells al Port» 
8a Jornada de Pintura Mediterrània
Entrada lliure
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció “Un verano con Mónica”
Ingmar Bergman · Suècia, 1952
Entrada: 3 € · VOSE. B/N. Duració 97’
nnMonica treballa en un mercat. Harry, un jove de 

19 anys, viu al costat. Un dia van al cinema i passen 
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la nit junts a la barca del pare de Harry. Quan el xic 
és acomiadat, decideixen deixar Estocolm i viatjar a 
una illa idíl·lica. Organitzen: Ajuntament de Castelló 
i IVC (Institut Valencià de Cultura)  Cicle En pan-
talla gran: Ingmar Bergman. Filmoteca Valenciana

DIJOUS 10 DE GENER
19:00 H · MUSEU D’ETNOLOGIA
Inauguració de l’exposisició “5 anys fent 
Muixerangues”. 5é Aniversari de la Conlloga
Entrada lliure
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana i 

la Conlloga Muixeranga de Castelló

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Taller “Cómo plantear objetivos alcanzables”
Alfonso Rigueira
Entrada lliure
nnAlfonso Rigueira, especialista en canvis conversaci-

onals, hipnosi clínica i ericksoniana, PNL. Organitza: 
Llibreria Babel

19:00 H · CASA DE CULTURA
Tertúlia poètica i presentació del llibre 
“Comprometer la tinta” 
nnHi participen deu dels seus components amb les 

seues últimes produccions poètiques; les manifesta-
cions més recents de les autores i els autors compro-
mesos amb la poesia: Carlos Martínez, Eloy Sánchez 
Guallart, Enna Villarroya, Isabel Serrano, López Oliva-
res, María Mateo, Marcelo Díaz, Pedro Gómez, Petra 
Dindinger i Xavi Medall. Organitzen: Ajuntament de 
Castelló i Grup El Almadar 

19:30 H · CASA DE CULTURA
Visita guiada de l’exposició fotogràfica “Ar-
tistes de Castelló, generació dels anys 80”
Entrada lliure
nnA càrrec de José Antonio Arias (Keco), l’autor. Or-

ganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació “Noé: superviviente de la Atlántida” 
César Ortiz · Editorial Sananda
Entrada lliure
nnDescobrir que la llegenda de l’Arca de Noé es troba 

en més de 120 cultures per tot el món fa que valorem 
aquesta llegenda.  Organitzen: Llibreria Argot

DIVENDRES 11 DE GENER
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentem “Enamorada de un cura comunista”
Stella Manaut · Ediciones Carena
nnAquesta novel·la, basada en fets i personatges reals, 

és, en essència, un reconeixement cap aquelles dones 
lluitadores que, en una etapa tan difícil de la història 
d’Espanya, com és la dels primers anys del segle xx, 
van ser capaces de defensar els seus drets, estudiar i 
estimar en llibertat. Organitza: Llibreria Argot

19:00 H · GALERIA CÁNEM
Inauguració de l’exposició:
“Res és el que sembla”
Antoni Marquès
Entrada lliure
nnOrganitza: Galeria Cánem

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Activitat literària de l’Associació AMART: 
“Aventures”
Lledó Navarro i Joan Trilles
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:15 H · ATENEO CASA DE CULTURA 
Conferència “Estrategias para un
crecimiento inteligente”
Entrada lliure
nnMatilde Mas Ivars, catedràtica d’Anàlisi Econòmica 

de la Universitat de València. Primera part – La teoria 
– del cicle “La economía. Esa ciencia que marca nu-
estra vida” Organitza: Ateneo Cultural de Castelló

20:30 H · ESGLÉSIA DE SANT AGUSTÍ
Concert de les Festes del carrer 
Sant Roc de Vora Séquia
Banda Municipal de Castelló · Director: Marcel Ortega
Entrada lliure
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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DISSABTE 12 DE GENER
12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació amb contacontes del llibre 
“Donde el mar susurra”
Laura Pantaleón
Entrada lliure
nnRelata les aventures d’un xiquet que visita la ciutat 

turística de Peníscola. En aquest extraordinari encla-
vament mediterrani, considerat un dels pobles més 
bonics d’Espanya, sorgeix una història plena de fan-
tasia que posa en relleu el poder de la generositat 
humana. Organitza: Llibreria Argot

17:00 H · PLANETARI
Curs d’introducció a l’astronomia
nnEl Planetari de Castelló celebra la 22a edició del 

Curs d’Introducció a l’Astronomia, dirigit a totes les 
persones que tinguen inquietuds per iniciar-se en 
aquesta ciència. El curs consta de 9 sessions, els 
dissabtes següents: 12, 19 i 26 de gener; 2, 9 i 16 
de febrer, i 2, 9 i 16 de març. La inscripció (fins al 9 
de gener) és gratuïta i s’ha de realitzar a través del 
web del Planetari de Castelló (www.planetari.castello.
es).Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:30 H · SALA SAN MIGUEL (ENMIG, 82)
Inauguració d’exposició “Homenatge íntim”
Homenatge a Carles Santos
Entrada lliure
nnÉs impossible definir la personalitat artística de 

Carles Santos, un creador que ha trencat totes les 
fronteres a través d’un univers renaixentista perso-
nalíssim. Malgrat això va recollir innombrables guar-
dons: 12 premis Max, el Nacional de Teatre, el Premi 
Nacional de Música del Ministeri de Cultura, premis 
Ciutat de Barcelona o la Medalla d’Or de la Universitat 
Jaume I. Organitza: Fundació Caixa Castelló

19:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Homenatge a Federico García Lorca:
“A corazón abierto”
Taquilla inversa
nnAmb sonets, cançons i poemes de l’autor, pel grup 

teatral El Cresol. Organitzen: Ajuntament de Caste-
lló i grup de teatre El Cresol

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “Fes el favor de morir-te”
Antonio Paso i A. de Armenteros · Tragapinyols
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnSamuel és un home ric i solitari que viu amb el seu 

criat Jeremies i la filla d’aquest, Marieta. Samuel està 
malalt i tots esperen la seua mort. Els familiars, per 
temor que l’herència vaja a parar a les mans del criat, 
se’n van a viure a casa de Samuel i li fan tota mena 
de gracietes per veure si es mor i poden heretar, in-
clús fan dubtar al criat sobre la veritable paternitat de 
Marieta. Organitza: Ajuntament de Castelló de la 
Plana  Cicle Castelló a Escena

DIUMENGE 13 DE GENER
11:00 H · PLANETARI
Taller “Química de l’slime”
Entrada lliure
nnVoleu saber què hi ha darrere de l’slime? Tota una 

reacció química ben divertida. Veniu a aquest taller 
a descobrir-ho. Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana 

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “Fes el favor de morir-te”
Antonio Paso i A. de Armenteros · Tragapinyols
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

Cicle Castelló a Escena

8 ·  
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DILLUNS 14 DE GENER
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Tallers d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordinats per l’escriptor Óscar Gual
nnEntrada amb inscripció prèvia en https://fuenteta-

jaliteraria.com/inscripciones/inscripcion/taller-de-es-
critura-creativa-castellon Organitzen: Fuentetaja, 
Óscar Gual i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art 
d’Adall: “Reformem el Senat:
el tanquem o el dinamitzem?” 
Entrada lliure
nnA càrrec del senador de Compromís per Castelló 

al Senat del Grup Parlamentari Podemos-En Co-
mú-Compromís-En Marea (GPPOD), Carlet Mulet 
Garcia. Acte coordinat per Vicent Grau. Organitza: 
Llibreria Babel

DIMARTS 15 DE GENER
19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència “La piedra angular de una
sociedad cambiante”
Montserrat Escribano-Cárcel
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnMontserrat Escribano-Cárcel, llicenciada en Cièn-

cies Religioses i màster en Teologia per la Facultat 
de Sant Vicent Ferrer de València. Organitza: Asoci-
ación Fe y Diálogo

DIMECRES 16 DE GENER
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
El Col·lectiu d’Escriptors Valencians (CEVA) 
presenta l’autor Eloy Moreno
Entrada lliure
nnConeixerem la història d’un escriptor que va trans-

gredir les normes de la publicació de llibres i es va 
posicionar als primers llocs de les llistes de llibres 
més venuts de tot Espanya. Organitzen: Eloy More-
no, CEVA i Llibreria Argot

19:30 H · FAÇANA DEL MERCAT CENTRAL
Inauguració de l’exposició
“La conciencia del camino”
Nacho Puerto Llamas
Entrada lliure
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció “Noche de circo”
Ingmar Bergman · Suècia, 1953
Entrada: 3 € · VOSE. B/N. Duració 93’
nnEl propietari d’un circ abandona la seua família 

per a viure una aventura amb Anne, una orgullosa 
i apassionada amazona que manté relacions espo-
ràdiques amb un actor jove i neuròtic. Organitzen: 
Ajuntament de Castelló i IVC (Institut Valencià de 
Cultura)  Cicle En pantalla gran: Ingmar Bergman. 
Filmoteca Valenciana
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DIJOUS 17 DE GENER
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació d’“Ética y política. Homenaje a Adela Cortina”
Entrada lliure
nnAdela Cortina, catedràtica d’Ètica de la Universitat de València i 

directora de Fundación Étnor, a càrrec de Domingo García Marzá. 
Organitzen: Editorial Paidós i Llibreria Argot

19:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert d’homenatge a Paco Puig, pintor,
compositor i creador del Grup Maig
Entrada lliure
nnHomenatge a Paco Puig, pintor, compositor i creador del Grup 

Maig. Hi participen Alejandro García, Leopoldo Adanero, Margari-
ta Fernández, la rondalla Els Llauradors i la coral Ad Libitum diri-
gida per Pascual Gassó, Paquita Roca amb poemes de Vicent Pau 
Serra i Fortuño, i Vicent Jaume Almela amb poesies pròpies. Or-
ganitzen: Ajuntament de Castelló, Imma Puig i Antonio Gascó

19:30 H · CASA DE CULTURA
Inauguració de l’exposició
“Becas Hàbitat Artístic Castelló 2018”
Entrada lliure
nn Inauguració de l’exposició dels projectes realizats pels 

quatre beneficiaris de les “Becas Hàbitat Artístic Castelló 
2018”. Obres d’Angie Vera, Ainhoa Salas, Daniel Álvarez i 
Alejandra de la Torre. Organitza: Ajuntament de Castelló

DIVENDRES 18 DE GENER
18:30 H · EDIFICI HUCHA
Espectacle de teatre:
“Los 40 de Alibabá”
MiraRosana
Entrada lliure fins a completar
l’aforament · Públic recomanat + 4 anys
nnMiraRosana ens presenta un especta-

cle que, basat en el conte tradicional Alí 
Babá i els 40 lladres, busca que els més 
joves arriben a la conclusió per si matei-
xos que l’avarícia i l’egoisme no porten 
enlloc. Li donem la volta al conte i veiem 
que a través de la solidaritat i l’empatia 
arribem molt més lluny i construïm un 
món millor. Organitza: Fundació Caixa 
Castelló  Cicle Cuencuentahucha

19:15 H · ATENEO CASA DE CULTURA 
Conferència “Análisis de la situación 
actual de la economia española y 
perspectivas de futuro”
Entrada lliure
nnA càrrec de José María Gay de Liéba-

na y Saludas, professor de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat 
de Barcelona. Segona part – La pràctica 
– del cicle “La economía. Esa ciencia que 
marca nuestra vida”. Organitza: Ateneo 
Cultural de Castelló
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19:00 H·  LLIBRERIA ARGOT
Presentació: “Tecnología Cero”
Gabriel Sos Navarro · Punto Rojo 
Editorial
Entrada lliure
nnRelata una entretinguda i intrigant 

història de ciència-ficció que dista de 
tot l’anteriorment conegut. La narració 
avança amb ritme constant i ascendent a 
mesura que els extraterrestres mantenen 
els americans en incertesa contínua. Or-
ganitzen: Gabriel Sos i Llibreria Argot

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “Morir se nos da bien”
Ezequiel Vallcanera · Companyia Entre 
Bastidores
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnL’autor Ezequiel Valcanera defineix 

l’obra com una comèdia de dos actes 
amb un final sorprenent. En la dinàmica 
del teatre dins del teatre, l’obra està con-
cebuda com un entreteniment, lleugera 
en aparença però amb una trama perfec-
tament estructurada que ens fa arribar a 
un final inesperat en la qual jau aquella 
vella ensenyança: les coses no acostu-
men a ser el que pareixen. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana  
Cicle Castelló a Escena

DISSABTE 19 DE GENER
12:00 H · PLANETARI
Conferència: “Meravelles de l’univers”
Amadeo Aznar
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnAmadeo Aznar, astrònom i divulgador responsable de l’exposi-

ció i del grup d’observatoris APT. Es farà un repàs dels diferents 
elements que formen l’univers (galàxies, nebuloses, cometes, as-
teroides...) i que es poden contemplar en l’exposició. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

17:00 H · GRAU DE CASTELLÓ
XIII Trobada de bestiari domèstic: Sant Antoni del Porquet
10 Anys de l’Haca Traca Almalafa 
nn17:00 h · Plantada del bestiari. Tallers. Degustació i muixe-

ranga ·  Amb la participació de la Mulassa de Barcelona, el Bou i la 
Mulassa de Vic, la Mulassa gran i petita de Montblanc, els Cabuts de 
l’Antifaç, l’Haca Traca Almalafa i la Muixeranga de la Plana. Tallers 
del mussol. Davant del Casal Jove

18:15 h · Tallers. Tabalada infernal. Degustació i ball dels Cabuts 
de l’Antifaç · Continuació dels tallers del mussol. Ball dels dimonis 
Cabuts de l’Antifaç i tabalada. Davant del Casal Jove

18:30 h · Tallers del mussol . Cercavila sense foc · Continuació 
dels tallers, cercavila d’animació amb les entitats participatives i els 
Dolçainers i Tabaleters del Grau. Itinerari des del Casal Jove, av. del 
Port, Churruca, Montoriol, Marina Espanyola, av. del Port i Casal Jove

19:00 h · Presentació de “La vida i miracles de Sant Antoni”, 
per Botafocs i els Dolçainers del Grau · Davant del Casal Jove

19:30 h · El balls del bestiari i celebració especial pels 10 anys 
de l’Haca Traca Almalafa amb la Mulassa de Barcelona, el Bou i la 
Mulassa de Vic, les mulasses de Montblanc i l’Haca Traca Almalafa 
· Davant del Casal Jove

19:45 h · Lliurament de records i sorteig del porquet · Actuació del 
grup de danses Illes Columbretes · Davant del Casal Jove

20:00 h · La Diablera (correfoc) amb el bestiari, els dimonis bota-
focs. Itinerari: av. del Port, Canàries, Sant Pere, pl. Mare de Déu del 
Carme, Sebastián Elcano, Gravina, Sebastián Elcano i pl. Mare de 
Déu del Carme

20:15 h · Benedicció dels animalets i repartiment de rotllets · Pati 
de l’església de Sant Pere

21:00 h · Encesa de la foguera · Pl. Mare de Déu del Carme. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana i Botafocs
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DIUMENGE 20 DE GENER
11:00 H · PLANETARI
Taller “Eclipsi de lluna”
Entrada lliure
nnEl calendari d’eclipsis de 2019 comença amb un 

eclipsi total de lluna el dilluns 21 de gener, que serà 
visible a Castelló. . Organitza: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana 

11:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Concert de la Banda Municipal de Castelló
Director: Marcel Ortega i Martí
Entrada lliure
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Diumenges a l’Auditori

12:00 H · BULEVARD BLASCO IBÁÑEZ
Concert del grup Scarsoul
Entrada lliure
nnScarsoul presenten el seu stoner rock. Organitza: 

Ajuntament de Castelló de la Plana   Cicle Sentim 
els parcs

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: Molt 
Il·lustre Confraria de la Puríssima Sang de Jesús

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “Morir se nos da bien”
Ezequiel Vallcanera · Companyia Entre Bastidores
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena

DILLUNS 21 DE GENER
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Tallers d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordinats per l’escriptor Óscar Gual
nnEntrada amb inscripció prèvia en: https://fuenteta-

jaliteraria.com/inscripciones/inscripcion/taller-de-es-
critura-creativa-castellon Organitzen: Fuentetaja, 
Óscar Gual i Llibreria Argot 

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Amb l’historiador Josep Miralles Climent
Entrada lliure
nnPresentació del llibre “La repressió franquista con-

tra el carlisme (1936-1975). La rebel·lia carlista. Me-
mòria d’una repressió”, a càrrec de l’autor, l’historia-
dor Josep Miralles Climent. Acte coordinat per Vicent 
Grau. Organitza: Llibreria Babel

20:00 H · CASA DE CULTURA 
Concert de David Allred
Taquilla inversa
nnEl cantant, un compositor i multiinstrumentista ca-

lifornià, presenta el seu nou treball per a Erased Tapes 
The Transition. Amb el piano com a guia, Allred tix 
composicions que s’arrauleixen a les nostres oïdes.
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
Septiembre Recuerdos  Cicle Sons
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DIMARTS 22 DE GENER
10:00 H · PALAU DE LA FESTA
“Concerts per a escolars”
Banda Municipal de Castelló i Splai Teatre
Sessió per a escolars de primària
amb inscripció prèvia 
nnDirector: Marcel Ortega i Martí. Organitza: Ajunta-

ment de Castelló de la Plana

19:15 · CASA DE CULTURA
Conferència “Artesanos de la vida
con el gesto y la palabra”
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnA càrrec d’Amparo Navarro Salvador, llicenciada 

i màster en Ciències Religioses per la Facultat de 
Teologia Sant Vicent Ferrer de València. Organitza: 
Asociación Fe y Diálogo

19:30 H · SALA D’ACTES DE L’EDIFICI HUCHA
Conferència “Entre París y Madrid. Eugenia de 
Montijo y las reinas españolas: la glamurosa, 
la libertina y la seca”
Ester Alba Pagán
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnNascuda a València, Ester Alba és titular d’Histò-

ria de l’Art en la Universitat de València. Llicenciada 
en Geografia i Història per la Universitat de Valèn-
cia i Doctora en Història de l’Art de la Universitat de 
València. La seua recerca se centra en l’àmbit de 
la imatge artística, la representació del poder, des 
de la perspectiva dels estudis visuals i la perspec-
tiva de gènere, la crítica d’art, la museologia i el 
patrimoni cultural. Organitza: Aula Isabel Ferrer 

 Cicle Aula Isabel Ferrer

DIMECRES 23 DE GENER
10:00 H · PALAU DE LA FESTA
“Concerts per a escolars”
Banda Municipal de Castelló i Splai Teatre
Sessió per a escolars de primària
amb inscripció prèvia 
nnDirector: Marcel Ortega i Martí. Organitza: Ajunta-

ment de Castelló de la Plana

10:30 H · CASA DE CULTURA 
Concert de trompes
Alumnat de trompa del Conservatori Superior de 
Música de Castelló
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Departament de Vent-Metall del 

Conservatori Superior de Música

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència sobre “Alimentació saludable”
Francisco Roure
Entrada lliure
nnFrancisco Roures, fundador i director de l’Escuela 

Massein. Docent, quiromassatge, massatge esportiu, 
naturopatia, dietètica holística i nutrició esportiva. Or-
ganitza: Llibreria Babel

19:30 H · SALA D’ACTES DE L’EDIFICI HUCHA 
Conferencia: “Yo, Julia”
Santiago Posteguillo
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnSantiago Posteguillo, professor de Llengua i Lite-

ratura a la Universitat Jaume I. “Yo, Julia”, la seua 
última novel·la, rescata de l’oblit la vida i la memò-
ria de l’emperadriu més poderosa de l’antiga Roma, 
una dona que va canviar el curs de la història per 
sempre. Organitza: Fundació Caixa Castelló 
 Cicle Condició literal
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20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció “Sonrisas de una noche de verano”
Ingmar Bergman · Suècia, 1955
Entrada: 3 €  · VOSE. B/N. Duració 110’
nnL’advocat Fredrik Egerman és un home madur que 

viu una relació platònica amb la seua jove esposa. 
Henrik, fill d’un matrimoni anterior, persegueix Petra, 
la donzella de la família. Desiree, actriu i antiga amant 
de Fredrik, té un amant nou, el Conde Malcom, casat 
amb Charlotte. Tots estan convidats a una festa du-
rant un cap de setmana en la propietat de la mare de 
Desiree. Organitzen: Ajuntament de Castelló i IVC 
(Institut Valencià de Cultura)  Cicle En pantalla 
gran: Ingmar Bergman. Filmoteca Valenciana

DIJOUS 24 DE GENER
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle fotogràfic EsArt
María Ángeles Fernández
Entrada lliure
nnL’objectiu és desgranar la utilització de la imatge 

com a unitat artística i funcional. El cicle, entre altres 
coses, se centrarà a posar de manifest la importància 
de saber llegir una imatge en el món actual i interpre-
tar-la, de la qual cosa dependrà que ens manipulen 
més o menys. Organitzen: EsArt, María Ángeles 
Fernández i Llibrería Argot

19:30 H · LLOTJA DEL CÀNEM
Inauguració de l’exposició “Autorretrato vacío” 
Fotografies de Jesús Conzález
Entrada lliure
nnOrganitza: Universitat Jaume I

20:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Projecció de curtmetratges
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnProjecció curtmetratges i col·loqui al voltant de 

Webseries locals: “Beto” de Sergi Tellols i “Pampi-
ni” de Lorena Iglesias. Organitzen: Ajuntament de 
Castelló de la Plana i Universitat Jaume I  Cicle 
Sessió Contínua, visibilitzant l’audiovisual local

DIVENDRES 25 DE GENER
10:30 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle “Teoría del dibujo y pintura
con Mapi Capilla” 
Entrada lliure
nnL’objectiu és apassionar-nos per les tècniques pic-

tòriques des de la perspectiva del formador pràctic. 
Obtindrem un aprenentatge bàsic i progressiu de 
les tècniques del dibuix i la pintura, coneixements 
de la història de l’art, l’anatomia... Un cicle ideal 
per a dibuixants i pintors, estudiants de Belles Arts, 
caracterització, tatuadors o simplement apassionats 
de les arts en general. Organitzen: Mapi Capilla i 
Llibreria Argot

18:45 H · LLOTJA DEL CÀNEM
Visita guiada a l’exposició “Autorretrato vacío” 
Fotografies de Jesús Conzález
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: Ajuntament de Castelló de 
la Plana i Universitat Jaume I
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19:00 H ·  LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre “Manual de coordinación 
de parentalidad: abordaje de familias con hijos 
atrapados en rupturas conflictivas”
Entrada lliure
nnA càrrec d’Olga Beltrán Llago. EOS Psicología Edi-

torial. En aquest manual, pioner a Espanya, trobareu 
una guia completa per a conéixer els aspectes pràc-
tics i aplicats d’aquesta figura que ha entrat per tal de 
quedar-se. Organitza: Editorial EOS, Olga Beltrán 
Llago i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència «Código nuevo de PNL. Programa-
ción neurolingüística PNL»
Fernando Muñoz, neurocoach 
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:15 H · ATENEO CASA DE CULTURA 
Conferencia “Consecuencias jurídico-econó-
micas en el mercado aéreo liberalizado: ¿un 
pasajero desprotegido?”
María Victoria Petit
Entrada lliure
nnMaría Victoria Petit Lavall, catedràtica de Dret Mer-

cantil de la Universitat Jaume I de Castelló. Tercera 
part – L’exemple – del cicle “La economía. Esa ci-
encia que marca nuestra vida” Organitza: Ateneo 
Cultural de Castelló

19:30 H · SALA SAN MIQUEL · CARRER ENMIG, 17
Concert “Creatio:Percussion Mono-Machine 2.0”
David Moliner
Entrada amb invitació gratuïta a la Casa Abadia
nnDavid Moliner és un músic i artista polifacètic que 

combina la composició amb la percussió i el teatre 
musical. Un concert de percussió corporal compagi-
nat amb noves tecnologies i ajudat per xicotets sets 
de percussió. Un espectacle que concentra habilitat, 
tècnica, naturalitat i espontaneïtat, en què l’instru-
mentalista es transforma en actor, tot combinant 
dramatúrgia, musicalitat i improvisació. Un recital per 
a trencar les barreres mentals dels espais escènics.
Organitza: Fundació Caixa Castelló  Cicle Los Im-
prescindibles de San Miguel

22:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Xiomara Abello presenta “Entre teles”
Entrada: 8 € taquilla, 12 € entrada anticipada + CD
nnPresentació del primer treball discogràfic de la 

guitarrista i cantautora Xiomara Abello. Relats que 
parlen d’una terra enyorada, de trobades màgiques, 
de nits aventureres. De penes ofegades en l’aigua i 
transformades per l’aire. De ràbia. D’amor. D’infante-
sa. De camins. De vida. Músics: Xiomara Abello, veu i 
guitarra; Diego Barberà, contrabaix; Toni Porcar, gui-
tarra; Dani Tejedor, percussió, i Néstor Zarzoso, piano. 
Organitza: Xiomara Abello

DISSABTE 26 DE GENER
11:00 H · PLANETARI
Taller “El Sol, la nostra estrella”
Entrada lliure
nnEl Sol és l’estrella més pròxima a la Terra, i per 

això és l’estrella millor estudiada. Si voleu saber-ne 
més coses, acudiu al taller. Organitza: Ajuntament 
de Castelló de la Plana 

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre “La resistencia de Estuy”
Israel Anrubia Rodrigo · Ed. Círculo Rojo
Entrada lliure
nnNarra la història d’un xicotet llogaret que es nega 

a pagar un nou impost que no pot assumir i tracta de 
fer l’impossible per a continuar sent un llogaret tran-
quil. Organitzen: Israel Anrubia, Editorial Círculo 
Rojo i Llibreria Argot

DISSABTE 25 GENER · 22:30 H.
TEATRE DEL RAVAL · Castelló de la Plana

Entrada en taquilla: 8€  |  Entrada anticipada + CD: 12€  |  Venda d’anticipades: TALLER 3 · C/ Sant Lluis 17 · Castelló
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19:00 H / 20:30 H ·  PLAÇA MAJOR
Concert de Benvinguda a l’any:
Junior Mackenzie i Tarque
Entrada lliure
nnObrirà el concert Junior Mackenzie, proposta local basada 

en un pop, bluegrass i folk singular, amb molt bona acollida 
per part de la crítica especialitzada. Un dels projectes de rock 
clàssic actual més representatius dins del gènere a l’esce-
na castellonenca A partir de les 20:30 h. Tarque. Una carrera 
d’èxit avala la trajectòria de M Clan i de Carlos Tarque, el seu 
carismàtic vocalista, qui, aprofitant el descans pres per la ban-
da, presenta  “Tarque”. Es tracta d’un treball de rock dur que 
s’explica a si mateix, només has de prémer play i ho compren-
dràs. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:30 H · PÈRGOLA
Presentació de “Plantillas y jugadores Club Sporting
de Castelló - Escuela de Fútbol Base”
Entrada lliure
nnPresentació i foto de cada jugador del club, sorteig de lots 

esportius i sopar de pa i porta amb música ambient. Organit-
zen: Ajuntament de Castelló i Club Sporting de Castelló

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “Les glàndules del mono”
José M. Juan García i Enrique Beltrán · L’Armelar
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnL’elixir de l’eterna joventut, la font del jovent sense fi, la fór-

mula per a no envellir mai… Aquesta és la raó que portarà els 
protagonistes de l’acció a fer tot el que puguen per tal d’acon-
seguir-la, sense mirar arrere i, de vegades, sense mirar cap en-
davant, sense mesurar-ne les conseqüències. Es tracta d’una 
creació de fa un grapat d’anys que ens demostra que l’ésser 
humà no ha evolucionat molt des que el primer mico va baixar 
dels arbres. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena

DIUMENGE 27 DE GENER
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “Les glàndules del mono”
L’Armelar
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló 

 Cicle Castelló a Escena

DILLUNS 28 DE GENER
9:45 H / 11:15 H · TEATRE DEL RAVAL 
Novel·la d’aventures:
“Vingt mille lieues sous les mers”
Companyia Et Voilà Théâtre
Sessió per a escolars de primària i l’ESO 
amb inscripció prèvia 
nnNautilus, un mariner, juntament amb el ca-

pità Nemo, a bord d’un submarí, explorarà els 
grans misteris del fons marí. Una aventura 
plena d’emocions i descobriments. Organit-
za: Eina d’Escola

10:30 H · CASA DE CULTURA 
Concert de clarinets
Alumnat de clarinet del Conservatori 
Superior de Musica de Castelló
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Departament de Vent-Fusta 

del Conservatori Superior de Música

19:00 H· LLIBRERIA ARGOT
Tallers d’escriptura
creativa Fuentetaja
Coordinats per l’escriptor Óscar Gual
nnEntrada amb inscripció prèvia en https://

fuentetajaliteraria.com/inscripciones/inscrip-
cion/taller-de-escritura-creativa-castellon. Or-
ganitzen: Fuentetaja i Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art 
d’Adall
Entrada lliure
nn“Vicente Enrique Tarancón: el cardenal de-

mòcrata i de la reconciliació”, a càrrec d’Ale-
jandro Colonques Segarra. Acte coordinat per 
Vicent Grau. Organitza: Llibreria Babel
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DIMARTS 29 DE GENER
10:00 H · PALAU DE LA FESTA
“Concerts per a escolars”
Banda Municipal de Castelló i Splai Teatre
Sessió per a escolars amb inscripció prèvia 
nnDirector: Marcel Ortega i Martí. Organitza: Ajunta-

ment de Castelló de la Plana

19:00 H ·  LLIBRERIA ARGOT
Cicle “Teléfono de la Esperanza” 
nnLes emocions són necessàries com a mecanismes 

per a la supervivència dels éssers humans, però quan 
som incapaços d’aconseguir-les es presenten proble-
mes, conflictes, pors, angoixa… fins que caiem. Per 
tant, és molt important aprendre a realitzar activitats 
en u mateix, com una tècnica que permet arribar a 
conéixer-nos i que ens dóna eines per a interactuar 
amb nosaltres i la societat. Organitzen: Teléfono de 
la Esperanza i Llibreria Argot.

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència “Tres escultors modernistes de 
Castelló: José Viciano, Juan Bta. Adsuara i 
Carlos Armiño
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnA càrrec de Vicente Latre David: doctor en Belles 

Arts per la Universitat Politècnica de València, ha de-
dicat la seua activitat professional principalment a la 
docència. Organitza: Asociación Fe y Diálogo

DIMECRES 30 DE GENER
9:30 H / 11:15 H · TEATRE DEL RAVAL 
Representació teatral “The Brave Little Tailor”
Forum Theatre & Education
Sessió per a escolars amb inscripció prèvia
nnBasada en el conte El sastre valent, portem l’emo-

cionant història de Will, un sastre que viu plàcida-
ment entre teles, botons i fils. Un dia arriba fins a sa 
casa una venedora de mel, i Will es veurà involucrat 
en una perillosa aventura de la qual, si ix vencedor, 
aconseguirà ser el futur monarca. Organitza: Forum 
Theatre & Education

10:00 H · PALAU DE LA FESTA
“Concerts per a escolars”
Banda Municipal de Castelló i Splai Teatre
Sessió per a escolars amb inscripció prèvia 
nnDirector: Marcel Ortega i Martí. Organitza: Ajunta-

ment de Castelló de la Plana

18:30H ·  LLIBRERIA ARGOT
Cicle poètic Poetas sin sofá 
Entrada lliure
nnUn lloc per a compartir, parlar, llegir, escoltar i gau-

dir de la poesia. Organitzen: María José Sangorrín, 
Soledad Benages, Tony Calix i Llibreria Argot

EXPOSICIÓ 8a CONVOCATÒRIA BEQUES 2018
ALEJANDRA DE LA TORRE · ANGIE VERA · DANIEL ÁLVAREZ · AINHOA SALAS

DEL 17 DE GENER A L’1 DE MARÇ DE 2019

Inauguració de l’exposició: dijous 17 de gener a les 19:30 h.

CASA DE CULTURA
Carrer Antoni Maura, 4 · Castelló de la Plana
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18:30 H · TEATRE DEL RAVAL 
Projecció del documental “Tea Time”
Maite Alberdi · Argentina, 2014.
Entrada lliure · Duració 70’
nnDocumental centrat en cinc dones que des de fa 60 

anys s’ajunten per a prendre el te una vegada al mes. 
En aquestes reunions es troben i comenten l’actuali-
tat, evoquen el passat comú i s’esforcen a demostrar 
que encara estan vigents. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana  Cicle Dona i Cinema

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència d’Oxfam-Intermón:
“La buena masculinidad”
Agustín Navalón Sánchez
Entrada lliure
nnAgustín Navalón Sánchez és professor de secun-

dària, col·laborador de la Fundació Isonomia de l’UJI i 
membre d’AHIGE (Associació d’Homes per la Igualtat 
de Gènere). Acte coordinat per Vicent Grau. Organit-
za: Llibreria Babel

DIJOUS 31 DE GENER
12:00 H · MENADOR 
Inauguració de l’exposició fotogràfica
“Rostres del jazz”
Entrada lliure
nnDel 31 de gener al 3 de febrer. Dirigida per Ma-

nolo Nebot Rochera, acompanyat de fotògrafs caste-
llonencs com Aldo González, Ronald Salazar, Esteban 
García, Paco Marco, José Manuel Sos i Mirella Mon-
ferrer. Un recorregut per festivals i concerts d’arreu 
del món, en què fotògrafs locals poden mostrar la 
seua visió del jazz a traves de les fotografies que 
han realitzat durant l’any 2018. Organitzen: Ajun-
tament de Castelló de la Plana i Blau Record 
  Cicle Festival Jazz a Castelló

10:30 H · CASA DE CULTURA 
Concert de música de cambra, recital
d’alumnat de diferents agrupacions del Con-
servatori Superior de Música de Castelló
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Departament de Música de Cambra 

del Conservatori Superior de Música

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller de tècnica fotogràfica
Rafa Velasco
Entrada lliure
nnRafa Velasco organitza tots els últims dijous de 

mes un taller de tècnica fotogràfica. Organitzen: 
Rafa Velasco i Llibreria Argot

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert de jazz fusió: Eri Yamamoto Duet + 
Cor Dones Castelló presenten l’espectacle 
“Goshu Ondo Suite” 
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnEri Yamamoto, piano; Ikuo Takeuchi, percussió, i 

Cor Dones Castelló: Alícia i Lina (contralt), Júlia, Laura 
Yébenes, Maite Prada, Clara Garcia, Marisol, Carmina 
Niñerola, Ana Pitarch i Berta (soprano), i Anna, Ana 
Lluch, Elena Llopis i María José Aguilella (alt). Sonaran 
cançons tradicionals japoneses arranjades per Eri per a 
modernitzar-les mantenint la màgia d’aquests sons. És 
la primera vegada que es fa una fusió de jazz i música 
tradicional japonesa al món. Organitzen: Ajuntament 
de Castelló i Blau Records   Festival Jazz a Castelló
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DEL 31 DE GENER AL 3 DE FEBRER 

MENADOR ESPAI CULTURAL
Rostres del Jazz 
Exposició fotogràfica col·lectiva
de fotògrafs de Castelló
Entrada lliure

 Dirigida per Manolo Nebot Rochera, acompanyat 
de fotògrafs castellonencs com Aldo González, Ro-
nald Salazar, Esteban García, Paco Marco, José 
Manuel Sos i Mirella Monferrer. Un recorregut per 
festivals i concerts d’arreu del món, en què fotògrafs 
locals poden mostrar la seua visió del jazz a traves de 
les fotografies que han realitzat durant l’any 2018. 

DIJOUS 31 DE GENER

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert de jazz fusió: Eri Yamamoto Duet + 
Cor Dones Castelló presenten l’espectacle 
“Goshu Ondo Suite” 
Entrada: 6€

 Eri Yamamoto, piano; Ikuo Takeuchi, percussió, i 
Cor Dones Castelló: Alícia i Lina (contralt), Júlia, Laura 
Yébenes, Maite Prada, Clara Garcia, Marisol, Carmina 
Niñerola, Ana Pitarch i Berta (soprano), i Anna, Ana 
Lluch, Elena Llopis i María José Aguilella (alt). Sona-
ran cançons tradicionals japoneses arranjades per Eri 
per a modernitzar-les i així fer aplegar tota la màgia 
d’aquesta música a tot tipus de públic. És la primera 
vegada que es fa una fusió de jazz i música tradicio-
nal japonesa al món. 

DIVENDRES 1 DE FEBRER 

20:00 H · CASA DE CULTURA
Concert d’Esteban García Quartet 
Entrada lliure fins a completar l’aforament

 Esteban García (harmòniques), Ricardo Belda (pi-
ano), Lluís Llario (contrabaix) i Diego Clanchet (ba-
tería). Esteban García, un gran admirador d’Antonio 
Serrano, és un dels millors músics castellonencs en 
la interpretació de l’harmònica adaptada als ritmes 
del jazz, acompanyat dels seus companys de l’escola 
de música Taller 3 de Castelló: Ricardo Belda i Diego 
Clanchet. Ens presenta un espectacle ple de melo-
dies del jazz més clàssic i conegut pel gran públic.

22:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert de jazz vocal i swing: Dena DeRose 
Trio feat. Piero Odorici 
Entrada: 6€

 Dena DeRose (piano i veu), Piero Odorici (saxo), 
Jo Krause (percussió) i Pere Loewe (contrabaix). La 
protagonista, Dena DeRose, amb la seua veu ens 
transporta el seu swing i la majestuositat al piano, 
junt amb el gran Piero Odorici, un saxofonista que 
ha creat una simbiosi màgica a l’escenari amb Dena.
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DISSABTE 2 DE FEBRER 

12:30 H · AVINGUDA SANT PERE · GRAU
FJ Silvestre & Wellet Acoustic Trio (grup local) 
Accés lliure

 FJ Silvestre (guitarra i veu), Anthony Wellet (guitar-
ra) i Carlos Mercat (percussió). Banda castellonenca 
que aportarà el punt de blues del festival amb un 
repertori de versions de temes fàcilment reconeguts 
pel públic de grans guitarristes de blues.

11:30 H / 18:00 H · PLAÇA DE LA PESCATERIA
Jazz Street Marching Band
Accés lliure

 Rafa Palomar (clarinet), Imma Martínez (saxòfon), 
Kako Rubio (trombó), Marc Agut (trompeta), Juan Pa-
llarés (tuba), Pascual Carpena (percussió), Xiomara 
Abello (banjo) i Néstor Zarzoso (flautí). Aquest grup 
castellonenc de dixie ens transportarà a Nova Orle-
ans, amb el jazz més pintoresc i ple d’alegria i ritmes 
que faran ballar a tothom com en les dècades dels 
anys 40, 50 i 60.

22:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Antonio Serrano Quartet:
“Tootsology” 
Entrada: 5€

 Antonio Serrano (harmòniques), Albert Sanz (piano 
acústic, teclat), Dee Jay Foster (contrabaix) i Esteve 
Pi (bateria). En aquest concert, Antonio Serrano, har-
monicista del gran Paco de Lucía,  fa un homenatge 
al millor harmonicista de jazz, Toots Thielemans. Amb 
temes tan coneguts com “Moon River” o “Blusette”.

DIUMENGE 3 DE FEBRER 

12:00 H· CASA DE CULTURA 
Kontxi Lorentre Trío
Entrada lliure fins a completar l’aforament

 Kontxi Lorente (pianista), Tico Porcar (percussió) 
i Lucho Aguilar (contrabaix). Kontxi Lorente és una 
gran pianista i compositora, i les seues cançons de-
noten grans influències de Bill Evans o Chick Corea. 
Al seu concert, el públic veurà una pianista molt sol-
vent que farà gaudir del seu jazz brillant.



DIJOUS 3 I DIVENDRES 4 DE GENER
9:00-14:00 H
Campus de nadal
Entrada lliure

 El Planetari de Castelló organitza el Campus de 
Nadal amb activitats ludicocientífiques. Aquesta ac-
tivitat és gratuïta amb inscripció prèvia a partir del 
13 de desembre fins a completar les places. Més 
informació en www.sagals.es/planetario Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

DISSABTE 12 DE GENER
17:00-20:00 H
Curs d’introducció a l’astronomia
Entrada lliure

 El Planetari de Castelló celebra la 22a edició del 
Curs d’Introducció a l’Astronomia, dirigit a totes les 
persones que tinguen inquietuds per iniciar-se en 
aquesta ciència. El curs consta de 9 sessions, els 
dissabtes següents: 12, 19 i 26 de gener; 2, 9 i 16 
de febrer, i 2, 9 i 16 de març. La inscripció (fins al 9 
de gener) és gratuïta i s’ha de realitzar a través del 
web del Planetari de Castelló (www.planetari.caste-
llo.es). Organitza: Ajuntament de Castelló 

DIUMENGE 13 DE GENER 
11:00 H  
Taller “Química de l’slime”
Baobab
Entrada lliure

 Voleu saber que hi ha darrere de l’slime? Tota una 
reacció química ben divertida. Veniu a aquest taller i 
ho veureu.Organitza: Ajuntament de Castelló

DISSABTE 19 DE GENER 
12:00 H 
Conferència: Meravelles de l’Univers
Amadeo Aznar
Entrada lliure fins a completar l’aforament.

 Amadeo Aznar, astrònom i divulgador responsable 
de l’exposició i del grup d’observatoris APT. Es farà 
un repàs dels diferents elements que formen l’uni-
vers (galàxies, nebuloses, cometes, asteroides...) i 
que es poden contemplar en l’exposició. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

DIUMENGE 20 DE GENER 
11:00 H 
Taller “Eclipsi de lluna”
Baobab
Entrada lliure

 El calendari d’eclipsis de 2019 comença amb un 
eclipsi total de lluna el dilluns 21 de gener, que serà 
visible a Castelló. Com que hauríeu de matinar molt 
per a veure’l, en aquest taller us expliquem tot el que 
necessiteu saber abans que ocórrega. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

DIUMENGE 26 DE GENER
11:00 H
Taller “El Sol, la nostra estrella”
Baobab
Entrada lliure

 El Sol és l’estrella més pròxima a la Terra, i per això 
és l’estrella més ben estudiada. Si voleu saber-ne 
més coses, acudiu al taller. Organitza: Ajuntament 
de Castelló de la Plana

DATES FESTIVES DE DESEMBRE 
HORARI DE DIES FESTIUS
El dimarts 1, el dimecres 2 i diumenge 6 de gener el Planetari romandrà tancat.  
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DEL 12 DE GENER AL 6 D’ABRIL 

Meravelles de l’Univers
Entrada lliure

 L’exposició “Meravelles de l’Univers” recorre els 
diferents objectes i fenòmens mitjançant fotografies 
realitzades per alguns dels millors astrofotògrafs 
d’Espanya. A més, algunes de les imatges disposen 
del reconeixement del programa APOD (Astronomy 
Picture of the Day) de la NASA. Galàxies, nebuloses, 
cúmuls d’estrelles, objectes del sistema solar... 

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. 

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.

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 funció de les carac-
terístiques de les exposicions itinerants. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana de la Plana
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DIVENDRES 4 DE GENER
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 estrelles. 

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. 

14:00 H
Projecció: “Deep Sky” (‘Cel profund’)
Francés · 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.

DIMARTS DE GENER
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 estrelles. 

14:00 H
Projecció “Deep Sky” (‘Cel profund’)
Anglés · 30’

DIJOUS 3 DE GENER
12:00 H
“La xiqueta que sabia caminar al revés”
Valencià · 30’

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

13:00 H
Projecció: “Astronomía: 3.000 años de 
observación del cielo”
Castellà · 31’

14:00 H
Projecció: “Astronomía: 3.000 años de 
observación del cielo”
Anglés · 31’

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

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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DIMECRES DE GENER
13:00 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? 

14:00 H
Projecció: “De la Terra a l’Univers”
Francés · 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. 

DIJOUS DE GENER
13:00 H
Projecció: “Deep Sky” (‘Cel profund’)
Valencià · 30’

14:00 H
Projecció: “Astronomía: 3.000 años de 
observación del cielo”
Anglés · 31’

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

DIVENDRES DE GENER
13:00 H
Projecció: “Astronomía: 3.000 años de 
observación del cielo”
Castellà · 31’

 Acompanyats del savi Einstein en format còmic, 
repassarem les principals fites astronòmiques dels 
últims 3.000 anys, grans descobriments,...

14:00 H
Projecció: “Deep Sky” (‘Cel profund’)
Francés · 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.

DISSABTES DE GENER
11:00 H
Projecció: “Deep Sky” (‘Cel profund’)
Valencià · 30’

12:00 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. 

13:00 H
Projecció: “Explorant el sistema solar”
Valencià · 24’

17:00 H
Projecció: “Planetas extrasolares”
Castellà · 31’

18:00 H
Projecció: “La xiqueta que sabia
caminar a l’inrevés”
Valencià · 30’

19:00 H
Projecció “Astronomía: 3.000 años
de observación del cielo”
Castellà · 31’

DIUMENGES DE GENER
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’
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EXPOSICIONS

DEL 9 GEN. AL 3 FEB.
Pinzells al port
CENTRE CULTURAL LA MARINA

Entrada lliure
 Exposició que recull les obres 

dels i les artistes que van partici-
par en la 8a Jornada de Pintura 
Mediterrània “Pinzells al Port”.

Inauguració de l’exposició: 
dimecres 9 de gener a les 
19:30 h.

Horari d’exposició de la sala: 
de dilluns a dissabte de 9:00 a 
14:00h i de 16:00 a 22:00h.

Organitza: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana de la Plana

DEL 3 AL 8 DE GENER
Targetes nadalenques
MUSEU D’ETNOLOGIA

Entrada lliure
 L’Associació de Veïns Zona 

Centre de Castelló exposa els 
treballs participants en el 9é 
Concurs de Targetes Nadalen-
ques “Premis Jesús Medrano”.

Horari d’exposició de la sala: de 
dimarts a dissabte de 10:30 a 
13:30 h i de 17:30 a 21:00 h, i 
diumenges i festius de 9:00 a 
14:00 h.

Organitza: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana de la Plana

24 DE GEN. AL 23 FEB. 
Autorretrato vacío.
Jesús González 
LLOTJA DEL CÀNEM
Entrada lliure

 Són fotografies que recullen espais i situacions casolanes en què 
realitats i remembrances apareixen com si foren enquadraments 
autobiogràfics. Inauguració de l’exposició el dia 24 de gener a 
les 19:30h.

Organitzen: Ajuntament de Castelló i Universitat Jaume I

DEL 10 GEN. AL 8 FEB.
5 Anys fent muixerangues
MUSEU D’ETNOLOGIA

Entrada lliure
 Aquesta exposició forma part 

dels actes de celebració del 5é 
Aniversari de la Conlloga. L’ex-
posició combina dos discursos: 
el fet muixeranguer en general 
i el que passa durant un any 
conlloguer en particular, que 
conviuen en el muntatge expo-
sitiu a partir d’un fil conductor: 
el cicle anual de la Conlloga.

Inauguració de l’exposició:  di-
jous 10 de gener a les 19:00 h.

Horari d’exposició de la sala: de 
dimarts a dissabte de 10:30 a 
13:30 h i de 17:30 a 21:00 h, i 
diumenges i festius de 9:00 a 
14:00 h.

Organitza: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana de la Plana
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DE L’11 GEN. AL 2 MARÇ 
Res és el que sembla
Escultures d’Antoni Marquès
GALERIA CÀNEM

Entrada lliure
 Una selecció de l’escultor Anto-

ni Marquès dels dos últims anys 
de treball. El títol “Res és el que 
sembla” té una lectura intencio-
nadament equívoca. A la majoria 
de les obres presentades trobem 
aquesta ambigüitat. Utilitzant 
fonts diverses de la cultura, l’art 
plàstic, la literatura, la poesia, el 
cinema, la música o l’erotisme 
ens mostra unes obres amb la 
capacitat de molestar, amb unes 
lectures complexes. 

Inauguració: divendres 11 de 
gener a les 19:00 h. 

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

Organitza: Galeria Cànem

17 DE GEN. A L’1 DE MARÇ
Hàbitat Artístic
Castelló 2018
CASA DE CULTURA

Entrada lliure
 En aquesta huitena edició, 

Daniel Álvarez, Alejandra de 
la Torre i María Ángeles Vera 
presenten els treballs desenvo-
lupats a la residència La Rec-
toria de Sant Pere de Vilamajor, 
mentre que Ainhoa Salas exposa 
el seu projecte dut a terme a la 
residència GlogauAir de Berlín.

Inauguració de l’exposició: di-
jous 17 de gener a les 19:30 h.

Horari d’exposició de la sala : de 
diluns a divendres de 10:00h - 
14:00h i de 17:30h – 21:00h.

Organitza: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana de la Plana

FINS A L’11 GENER
Artistes de Castelló,
generació dels anys 80
CASA DE CULTURA
Entrada lliure

DEL 16 GEN. AL 31 MARÇ
La Conciencia del camino.
Pintures de Nacho Puerto 
FAÇANA DEL MERCAT CENTRAL

Exterior
 Nacho Puerto, llicenciat en 

Belles Arts ha realitzat dife-
rents exposicions individuals i 
col·lectives en l’àmbit nacional i 
internacional. En aquesta expo-
sició, en un afany de proximitat 
de paisanatge reiterat, sacseja 
les nostres consciències amb 
imatges agressives, pintades 
amb pinzellada gestual àgil i 
expressiva per a intensificar la 
vehemència de la melancolia o 
el dolor.

Inauguració: dimecres 16 de 
gener a les 19:30 h.

Organitza: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana de la Plana 

 Sisena part del projecte Artistes de Castelló, una exposició foto-
gràfica singular dels i les artistes que van nàixer en la generació 
dels anys 80 del segle passat i que en l’actualitat triomfen ací i a 
l’estranger amb propostes multidisciplinàries. 

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana de la Plana 



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


