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DIVENDRES 1 DE FEBRER 
9:30 H / 11:15 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “Nautilus”
Companyia Forum The Company
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
nnEls McFishers duen treballant en el negoci del peix 

tota la vida; venen el millor peix del món i coneixen 
un fum d’històries de peixos i d’animals marins. La 
notícia del descobriment d’un peix estrany anomenat 
«peix d’or» desencadena una sèrie d’aventures a bord 
del submarí Nautilus.Organitza: Forum, the Company

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Conferència “Todo es siempre nuevo”
José Cánovas Pino
Entrada lliure
nnJosé Cánovas ens proposa noves metes i com en-

carar els projectes per a disfrutar de tot el que ens ha 
d’oferir 2019. Organitza: Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Inauguració de l’exposició de Rosario Mérida
Entrada lliure
nnL’exposició es podrà visitar durant tot el mes. 

Organitza: Llibreria Babel

19:15 H · CASA DE CULTURA · ATENEO
Conferència “Leonardo da Vinci,
un genio universal”
Vicente Castell Alfonso
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Ateneo Cultural de Castelló

19:30 H · CENTRE BUDISTA NAROPA
Classe de meditació 
Amb Guen Chödron, mestra resident 
Entrada 3€
nnTots els divendres del mes (8,15,22 de febrer). C/ 

Ramón y Cajal, 12. Organitza: Centre Naropa

20:00 H · CASA DE CULTURA
Concert d’Esteban García Quartet 
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnEsteban García (harmòniques), Ricardo Belda (pi-

ano), Lluís Llario (contrabaix) i Diego Clanchet (ba-
teria).Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 FXXVII Festival Jazz a Castelló

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

(saxo), Jo Krause (percussió) i Pere Loewe (con-
trabaix). Més detalls en destacat de pàgines 4-5.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 XXVII Festival Jazz a Castelló

DISSABTE 2 DE FEBRER 
11:00 H  · PLAÇA DE LA PESCATERIA · EL GRAU
Cercavila amb la Jazz Street Marching Band
nnRecorregut: Passeig de Bonavista - plaça del 

Mar - av. del Port - av. Sant Pere - plaça de la 
Mare de Déu del Carme - passeig de Bonavista- 
Tinència d’Alcaldia del Grau de Castelló. 
Més detalls en destacat de pàgines 4-5. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 XXVII Festival Jazz a Castelló

12:00 H · AVINGUDA SANT PERE · GRAU
FJ Silvestre & Wellet Acoustic Trio 
nnFJ Silvestre (guitarra i veu), Anthony Wellet (guitar-

ra) i Carlos Mercat (percussió) Banda castellonenca 
que aportarà el punt de blues del festival amb un re-
pertori de versions. Més detalls en destacat de pàgines 
4-5. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 XXVII Festival Jazz a Castelló

18:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Cercavila amb la Jazz Street Marching Band
Recorregut: Hort dels Corders -av. Rei en Jaume - 
plaça Tetúan - av. Rei en Jaume - plaça de Clavé 
- carrer Alloza - carrer del Poeta Guimerà - av. 
Rei en Jaume - Hort dels Corders. Més detalls en 
destacat de pàgines 4-5. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana  XXVII Festival Jazz a Castelló

22:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Antonio Serrano Quartet, “Tootsology” 
Entrada 5€
nnAntonio Serrano (harmòniques), Albert Sanz (pi-

ano acústic, teclat), Dee Jay Foster (contrabaix) i 
Esteve Pi (bateria). Antonio Serrano fa un home-
natge al millor harmonicista de jazz, Toots Thiele-
mans. Més detalls en destacat de pàgines 4-5. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 XXVII Festival Jazz a Castelló



4 ·  4 ·  

FINS AL 28 DE FEBRER 

MENADOR ESPAI CULTURAL
Rostres del Jazz 
Exposició 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. 

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.



FEBRER 2019  ·  5 FEBRER 2019  ·  5

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.

DISSABTE 2 DE FEBRER 

11:00 H  · PLAÇA DE LA PESCATERIA · EL GRAU
Cercavila amb la Jazz Street Marching Band
Recorregut: Passeig de Bonavista - plaça del Mar 
- av. del Port - av. Sant Pere - plaça de la Mare de 
Déu del Carme - passeig de Bonavista- Tinència 
d’Alcaldia del Grau de Castelló

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

12:00 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.

18:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Cercavila amb la Jazz Street Marching Band
Recorregut: plaça Hort dels Corders -av. Rei en 
Jaume - plaça Tetúan - av. Rei en Jaume - plaça 
de Clavé - carrer Alloza - carrer del Poeta Guimerà 
- av. Rei en Jaume - Hort dels Corders

22:00 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”.
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DIUMENGE 3  DE FEBRER 
11:00 H · PLANETARI
Taller: Dia de l’Arbre
de la Comunitat Valenciana 
Baobab
Entrada lliure
Celebrem el Dia de l’Arbre de la Comunitat Valenciana 
amb un taller en col·laboració amb la Reserva Natural 
de les Illes Columbretes. A més d’un taller de botàni-
ca, elaborarem el nostre propi arbre i col·laborarem 
en la plantació d’exemplars al jardí del Planetari de 
l’alfals arbori, Medicago citrina, una planta en risc 
d’extinció i que viu a les illes Columbretes. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana 

11:00H · PARC BOTÀNICA CARMEN ALBERT
Sentim els parcs
Concert: Conducta Impropia
Entrada lliure
nnActivitats de jocs educatius per a la família : de 

rugbi, escacs i jugafusta. A les 12:00 h, concert del 
grup Conducta Impropia, estil funk rock. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana   Cicle Sentim 
els parcs

11:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Cicle simfònic “Homenatge als Estats Units”
per la Banda Municipal de Castelló
Director: Marcel Ortega i Marti
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana   

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL 
Projecció “El malvado zorro feroz” 
B. Renner i P. Imbert · França, Bèlgica,  2017 
Entrada 3€. Duració 79’ · Castellà
nnQui pense que el camp és un lloc tranquil i pa-

cífic, s’equivoca. En ell trobem animals agitats: una 
rabosa que pensa que és un pollastre, un conill que 
actua com una cigonya i un ànec que vol reemplaçar 
el Pare Noël. Organitzen: Ajuntament de Castelló de 
la Plana i IVC (Institut Valencià de Cultura)  Cicle 
Filmoteca Valenciana · Menuda Filmo

12:00 H· CASA DE CULTURA 
Kontxi Lorente Trío
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnKontxi Lorente (pianista), Tico Porcar (per-

cussió) i Lucho Aguilar (contrabaix). Orga-
nitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 XXVII Festival Jazz a Castelló

DILLUNS 4 DE FEBRER 
MATÍ · SALA SAN MIGUEL (FUND. CAIXA CASTELLÓ)
Espectacle “Bésame 2.0” 
Pepa Cases
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
nnEspectacle de dansa participativa per a la preven-

ció de la violència de gènere en joves dirigit a ado-
lescents de Castelló i província, a càrrec de l’actriu 
i ballarina Pepa Cases, directora de la companyia A 
Tempo Dansa. Organitza: Fundació Caixa Castelló. 
Col·labora: Obra Social “La Caixa”



FEBRER 2019  ·  7

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Tallers d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina l’escriptor Óscar Gual
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nnEntrada amb inscripció en: https://fuentetajalite-

raria.com/inscripciones/inscripcion/taller-de-escri-
tura-creativa-castellon.Treball en grup a partir de 
propostes de treball i materials tècnics diversos que 
hem desenvolupat al llarg de més de 25 anys d’inves-
tigació en escriptura creativa. Organitza: Fuentetaja 
i Llibreria Argot.

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nn“Importancia del control del suelo pélvico, incon-

tinencia…”, a càrrec d’Ana Llorca, doctora en Uro-
logia. Part artística: Nieves Salvador, poeta. Presenta: 
Víctor Vázquez. Organitza: Llibreria Babel

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert de Supramúsica Antiqva
Entrada lliure
nnConcert “Amor maris, amor Matris”, peces inspi-

rades en els trobadors gallecs i la devoció marina, 
pel grup de música antiga Supramúsica Antiqva.  
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

 Cicle Los lunes concierto

DIMARTS 5  DE FEBRER 
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle “Sentirse bien”
Alfonso Rigueira y Suntra Terapias” 
Entrada lliure.
nnEn l’actualitat, no hauríem de separar la nostra 

part física de l’emocional. Per això, comptarem amb 
un equip especialitzat per a aquesta finalitat que el 
gaudiràs en cadascuna de les xerrades del cicle de 
forma gratuïta. Organitza: Suntra Terapias, Alfonso 
Rigueira i Llibreria Argot.

19:00 H · CENTRE BUDISTA NAROPA 
Classe de meditació 
Amb Rafa Mérida 
Entrada 2€ 
nnTots els dimarts del mes de febrer (12,19,26). C/ 

Ramón y Cajal, 12. Organitza: Centre Budista Naropa

19:15 H· CASA DE CULTURA 
Conferència: “Tres escultores
modernistas de Castelló”
Vicente Latre
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnConferència “Tres escultores modernistas de Cas-

tellón: José Viciano, Juan Bautista Adsuara, Carlos Ar-
miño” (II Part), a càrrec de Vicente Latre David, doctor 
en Belles Arts. Organitza: Associació Fe y Diálogo.

19:30 H · SALA D’ACTES DE L’EDIFICI HUCHA
Conferència: “La reina María Luisa de Orleans. 
Gloria y desventuras de un amor barroco”
Víctor Mínguez Cornelles
Entrada lliure
nnOrganitza: Fundació Caixa Castelló  Cicle Aula 

Isabel Ferrer

DIMECRES 6  DE FEBRER 

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle de xarrades CEVA:
“Las grasas, punto y aparte”
Daniel Martínez, nutricionista
Entrada lliure.
nnL’alimentació, els aliments, la dieta, la nutrició, te-

nen un paper important en el manteniment de la salut 
i en la prevenció de moltes malalties, fins i tot abans 
del naixement, encara que moltes vegades no en si-
guem conscients. Organitza: CEVA i Llibreria Argot

20:00 H · PADDY BURKE’S DE CASTELLÓ
Presentació del llibre:
“Como líneas paralelas”
Eduardo Martínez
Entrada lliure
nnAv. Casalduch, 12. Organitza: Eduardo Martínez i 

Paddy Burke’s 
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Congrés d’Arts
Escèniques:
Teatre a Castelló:
realitat o ficció?
Entrada lliure

El objectiu principal del congres es visibilitzar 
la professió escènica de la província de Cas-
telló; generar un punt de trobada de tots els 
agents implicats a les Arts Escèniques de la 
província de Castelló a  fi de analitzar les arts 
escèniques des de la perifèria. 

DIMARTS 5 DE FEBRER
10:00H · Inauguració

10:30 H · Taula debat: creació, producció i 
distribució d’arts escèniques des de la pe-
rifèria. Problemàtica, limitacions i avantatges. 
Pla de desenvolupament. 

15:30H · Presentació d’associacions profes-
sionals del sector. Línies d’actuació per al 
desenvolupament de la territorialitat.

17:30 H · Taller de distribució d’arts escèniques

DIMECRES 6 DE FEBRER
10:00H · Taula debat: L’exhibició escènica a 

Castelló.  Programació regular i festivals. Ac-
tualitat i desenvolupament de futur.

12:30 H · Abordant la política d’arts escèni-
ques a les perifèries. Limitacions i avantat-
ges. Plantejaments de futur.

16:00 H · Taller de comunicació escènica a 
les xarxes socials.

Organitza: Ajuntament de Castelló i AVETID 
(Associació d’empreses d’arts escèniques 
del País Valencià)
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20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: “Sueños” (Kvinnodröm)
Ingmar Bergman. Suècia. 1955. VOSE. B/N. 
Entrada 3€. Duració 87’
nnUna editora de moda anomenada Susanne i una 

jove top model, Doris, realitzen un viatge des d’Esto-
colm fins a Göteborg per a una sessió fotogràfica. Allí, 
Susanne intenta reconciliar-se amb el seu amant, un 
home casat. Mentre, la frívola Doris viu una relació 
amb un home madur i ric que s’obsessiona amb ella.  
Organitzen: Ajuntament de Castelló i IVC (Institut 
Valencià de Cultura)  Cicle En pantalla gran: Ing-
mar Bergman. Filmoteca Valenciana

DIJOUS 7 DE FEBRER 
11:00 H · CENTRE BUDISTA NAROPA
Classe de meditació
Amb Carmencita i Katy Valls
Entrada 2€
nnTots els dijous del mes de febrer (14,21,28). Més 

informació en www.MeditarEnCastellon.org // Tel. 
659 606 268. C/ Ramón y Cajal, 12. Organitza: Cen-
tre Budista Naropa

18:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació de “Harry Potter Book Night”
Entrada lliure.
nnEls fans de Harry Potter tenen una gran cita aquest 

dijous. I és que arriba la Harry Potter Book Night, un 
esdeveniment que se celebra en tot el món des de 
2015 amb l’objectiu de celebrar les novel·les de J.K. 
Rowling i mantindre viu el seu llegat per a aconseguir 
que passe de generació en generació. Organitza: Edi-
torial Salamandra i Llibreria Argot.

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació: “Morella negra com la trufa” 
Entrada lliure.
nnParticipants: Julio César Cano, David Jiménez “El 

Tito” i diversos escriptors i els organitzadors d´aquest 
esdeveniment. Presentació de les jornades gastroli-
teràries que es realitzaran a Morella del 22 al 24 de 
febrer. Organitza: Morella Negra com la Trufa, Ajun-
tament de Morella i Llibreria Argot.

20:00 H · CASA DE CULTURA
Projecció de cinema i música: 
Paddy Steer i “La carretera”
Entrada lliure fins completar l’aforament 
nnPaddy Steer presenta la seua proposta musical 

per a la pel·lícula “La carretera” de John Hillcoat. 
Més informació: www.cinemascore.uji.es Organit-
zen: Ajuntament de Castelló i Universitat Jaume I 

 Cicle Cinemascore 2019. XIV Mostra de música en 
directe i cinema
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DIVENDRES 8  DE FEBRER 
18:30 H · SALA D’ACTES DE L’EDIFICI HUCHA
Teatre infantil: “¡Vaya par de payasos!”
Xana Teatre
Entrada lliure
nnTachín té un problema: ha perdut el seu esperit 

de pallasso, però no us preocupeu perquè Chispita 
l’ajudarà a trobar-lo. Ella serà la guia en aquest viatge 
(interior) ple de rialles, tendresa i diversió. Organitza: 
Fundació Caixa Castelló  Cicle Cuencuentahucha 

19:00H · LLIBRERIA ARGOT
Trobada amb l’escriptora local Maribel Escrig. 
Debat sobre la seua novel·la 
“La pureza de las mariposas” 
Entrada lliure.
nnOrganitza: Maribel Escrig i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Recital poètic. Presentació del llibre “Absència” 
Begoña Chorques
nnPresenta Carme López, amb la participació dels 

rapsodes Carme López, Begoña Chorques i Antoni 
Marzal. Organitza: Llibreria Babel

19:15 H · CASA DE CULTURA · ATENEO
Conferència: “Luces de bohemia, de Valle 
Inclán: Horas crepusculares en un Madrid 
absurdo, brillante y hambriento”
Francisco Caudet
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnFrancisco Caudet, catedràtic de Literatura Espa-

nyola, de la Universitat Autònoma de Madrid. Orga-
nitza: Ateneo Cultural de Castelló  Cicle Bohemia 
y Literatura

19:30  H · CENTRE BUDISTA NAROPA 
Classe de meditació
Amb Guen Chödron
Entrada 3€
nnMés informació en www.MeditarEnCastellon.org // 

Tel. 659 606 268. C/ Ramón y Cajal, 12. Organitza: 
Centre Budista Naropa

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Gala de la presentació oficial de la
Marató BP Castelló
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnPresentació de les novetats de la IX edició de la 

prova. Hi acudiran atletes, aficionats al runnig, col-
laboradors …Organitza: Ajuntament de Castelló i 
Patronat Municipal d’Esports

DISSABTE 9  DE FEBRER

11:00 H: PLANETARI 
Conferència: La dona en l’astronomia. 
Taller: L’espectroscopi
nnA càrrec d’Àngela del Castillo, directora de l’Escola 

de Ciències Cosmofísica, qui ha rebut recentment el 
premi de la Federación de Asociaciones Astronómicas 
de España per la seua tasca divulgadora. En aquesta 
conferència, ens parlarà sobre les aportacions i el pa-
per de les dones al llarg de la història de l’astronomia. 
Accés gratuït, aforament limitat a la capacitat de la 
Sala d’Actes. En acabar la conferència, es realitzarà 
un taller d’espectroscòpia, en què elaborarem i pro-
varem un espectroscopi, dispositiu fonamental per a 
l’estudi, entre altres, de la composició de les estrelles. 
Activitat recomanada per a persones majors de 12 
anys, o menors acompanyades d’adults. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana  Cicle dia 
internacional de la dona i la xiqueta en la ciència

12:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre “Matilde Salvador: 
Obres per a dolçaina”
Ferran Navarro
nnAmb la presència del dolçainer Pep Oria, Manuel 

Carceller delegat de la Plataforma er la Llengua i el 
seu autor Ferran Navarro. Organitza: Llibreria Babel

10 ·  
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17:30 H · SALA ZONA3
Espectacle “Baby Do-Re-Mi” 
Entrada 4€ en www.salazona3.es o 635586084
nnEspectacle/taller d’estimulació musical a través del 

ritme, la percussió, el moviment corporal i els sentits 
on mares i pares podran compartir amb les seues cri-
atures activitats i jocs musicals. Organitza: Zona3

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “Esto es un disparate”
Remei Sánchez i Belenguer · Companyia Baladre
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnSempre hem reconegut l’afició a usurpar oficis. I 

el de metge, més encara. Ningú es resisteix a indi-
car aquest medicament o aquell altre .. i d’això va la 
cosa, de llestos; una paròdia de la vida quotidiana, 
a riure dels nostres defectes, manies, virtuts, etc. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena

VI jornada sobre
LA VEU I EL CANT 
DISSABTE 9 DE FEBRER

MENADOR ESPAI CULTURAL
Entrada lliure amb inscripció prèvia en www.
jornadavozycanto.blogspot.com / 651315263

10:00 H ·Taller “Cos i Veu” i “Millora la teua veu” 

12:25 H · Càsting #SingingTalent2019, III Càsting 
Internacional de Cant Modern “singing talent” 

17:00 h · Inauguració V Jornada sobre la Veu i el 
Cant. Obertura de la VI  Jornada sobre la Veu i el 
Cant a càrrec de Verònica Ruiz, regidora de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Castelló de la Plana i Isabel 
Villagar, directora de la Jornada. A continuació, 
entrega del guardó nacional “Adalid de la Musica” 
a Paco Martin, director emèrit artístic i de repertori 
d’Universal Music y Sony Music Espanya-

17:15 h · Ponència de Paco Martin “ Factores de 
éxito y fracaso en la carrera de un cantante” 

17:45 h · Ponència de Josep Marti “ El trabajo 
vocal grupal en una producción artistica”

18:15 h · Ponència d’Eva Ausín “ La versatilidad 
vocal del cantante de teatro musical”

18:45 h · Entrega de guardons del III Càsting de 
Cant Modern “Singing Talent”

19:00 h · Ponència de Ruth Bellido “El actor-can-
tante de teatro musical: riesgos de un atleta vocal”

19:30 h · Ponència de Queralt Botey “La expresión 
de las emociones a tráves del cuerpo y la voz”

20:00 h · Concert didàctic i clausura de l’es-
deveniment : Lucia Gallego, Jalohe i la persona 
guanyadora del III Càsting #singingTalent2019,  
amb la col·laboració al piano d’Agustín Manuel 
Martínez.

Organitza: Asociación de Músicos Profesionales 
de España (AMPE-Músicos) i Col·legi Oficial de 
Logopedes de la Comunitat Valenciana (COL-CV) 

Inscripción gratuita en 
www.jornadavozycanto.blogspot.com 

Menador Espai Cultural
Plaça de l’Hort dels Corders, 4, 

12001 Castelló 

VI

Sábado, 09 de febrero
 de 2019

III Casting de canto moderno 
“Singing Talent”

Organiza: Patrocina: Colabora:

get radiotv

DIUMENGE 10 DE FEBRER
11:30 PLANETARI
Taller “Hipatia, la luz del pensamiento”
Los Gatos con Batas
Entrada lliure
nnHipàtia d’Alexandria és considerada una pionera de 

la dona en la ciència. Es va dedicar a l’ensenyament 
i a la recerca de l’astronomia i les matemàtiques. Si 
voleu descobrir aquest personatge, veniu a l’especta-
cle. Organitza: Ajuntament de Castelló  Cicle dia 
internacional de la dona i la xiqueta en la ciència

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “El pepino i el meló”
Remei Sánchez i Belenguer · Companyia Baladre
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena
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DILLUNS 11 DE FEBRER
9:30 H / 11:00 H · TEATRE PRINCIPAL
Representació de l’obra “Sabates Noves” 
Tian Gombau-Teatre de l’Home Dibuixat
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia 
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló i IVC (Insti-

tut Valencià de Cultura)

9:45 / 11:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “Tirant lo Blanc” 
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
nnTirant és un jove cavaller, ambiciós i gentil de 

baix llinatge que aconsegueix ser capità general de 
l’emperador de Constantinoble. S’enfrontarà amb qui 
siga: soldats, cavallers, animals i fins i tot reis, però 
el seu amor cap a la filla de l’emperador, Carmesina, 
serà més gran que qualsevol batalla lliurada. Orga-
nitza: Eina d’Escola

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

raria.com/inscripciones/inscripcion/taller-de-escritu-
ra-creativa-castellon. Organitza: Fuentetaja i Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure 
nn“Cómo prevenir el cáncer”. Ponente: Miguel Bel-

trán, metge de l’Hospital Provincial. Part artística: 
Víctor Vázquez, poeta i cantautor. Presenta: Víctor 
Vázquez. Organitza: Llibreria Babel

19:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA
Inauguració de l’exposició de pintura:
“Poder Mal”
Andrés Reyes
Entrada lliure
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert amb Coolkeys
Entrada lliure
nnBossa-nova, blues i jazz a càrrec del dúo format per 

Alexandra Zamfira (veu) i Guillermo Salvador ( tecles/
veu). Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  
 Cicle Los lunes concierto

DIMARTS 12 DE FEBRER
9:30 H / 11:00 H · TEATRE PRINCIPAL
Teatre: “Sabates Noves”
Companyia Tian Gombau · Teatre l’Home Dibuixat
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia 
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló i IVC ( Insti-

tut Valencià de Cultura)

19:00H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrades d’Educació Canina DogCalm 
Entrada lliure
nnTrobades per a aprendre a conviure amb les nos-

tres mascotes. Espai obert per a acudir amb el vostre 
gos. Organitza: DogCalm i Llibreria Argot.

19:15 H· CASA DE CULTURA 
Conferència “La era del desánimo.
Una lectura creyente”
Joan Carrera i Carrera
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Associació Fe y Diálogo.

19:30 H · SALA D’ACTES DE L’EDIFICI HUCHA
Conferència “Detectives: una vida de novela”
Ramón Guerrero
Entrada lliure 
nnOrganitza: Fundació Caixa Castelló

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Cicle Simfònic de
la Banda Municipal de Castelló
Director: Marcel Ortega i Marti
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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DIJOUS 14  DE FEBRER
9:30 H / 11:00 H  / 12:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA
Representació de l’obra “Sabates Noves” 
Companyia Tian Gombau · Teatre de l’Home Dibuixat
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia 
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00H – LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre  “Amar sin dolor: 
Nuevo ocho pasos hacia la felicidad: El modo 
budista de amar” 
Entrada lliure
nnS’hi presentaran mètodes molt clars i senzills per a 

transformar les dificultats de la vida en valuoses ex-
periències espirituals, per a millorar les nostres rela-
cions amb els altres i augmentar la nostra paciència, 
empatia i compassió en la vida quotidiana. Organitza: 
Editorial Tharpa i Llibreria Argot.

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Taller “El Arte de Tomar Buenas Decisiones”
Entrada lliure
nnAcàrrec d’Alfonso Rigueira, especialista en canvis 

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

19:30 H · TEATRE DEL RAVAL
1a edició de gala benèfica “La vida es bella” 
Donatiu 10€ a benefici de l’associació RETT, As-
sociació Andrea Carballo Claramonte, Associació 
sociocultural SMILEEE i Provida.
nnMúsica amb Belle De Z i JC a la guitarra, poesia del 

món d’Amélia Díaz , monòleg a càrrec de Gran David 
FG, que també presentarà la gala, uneixen la màgia 
a l’art per a donar suport a grans lluites en la vida i 
a les associacions que dediquen hores i hores a això. 
Organitza: Ajuntament de Castelló i Associació 
sociocultural SMILEEE 

19:30 H · MUSEU D’ETNOLOGIA
Inauguració de l’exposició
de l’escultor Jean-Luc Bambara
Entrada lliure
nnJean-Luc Bambara és un escultor d’origen 

burkinés. A Castelló és conegut per l’Escultura dels 
músics (bronze), a la plaça Mª Agustina. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

DIMECRES 13 DE FEBRER
9:30 H / 11:00 H · TEATRE PRINCIPAL
Teatre: “Sabates Noves”
Companyia Tian Gombau · Teatre l’Home Dibuixat
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia 
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló i IVC (Insti-

tut Valencià de Cultura)

19:00H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle “Sentirse bien con Alfonso Rigueira
y Suntra Terapias” 
Entrada lliure
nnEn l’actualitat, no hauríem de separar la nostra 

part física de l’emocional. Per això, comptarem amb 
un equip especialitzat per a aquesta finalitat que el 
gaudiràs en cadascuna de les xerrades del cicle de 
forma gratuïta. Organitza: Suntra Terapias, Alfonso 
Rigueira i Llibreria Argot.

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció “El rostro”  (Ansiktet)
Ingmar Bergman. Suècia 1958. VOSE. B/N. 
Entrada 3€. Duració 100’
nnSuècia, a mitjan del segle XIX. Dins d’un vehicle 

submergit en la boira, viatja una companyia d’artistes 
ambulants, el cap dels quals és el doctor Vogler, mag i 
hipnotitzador que va acompanyat d’una anciana brui-
xa, experta en beuratges d’amor, i de la seua dona i 
ajudant. En passar per una ciutat es converteixen en 
el blanc de les humiliacions d’un comité encapçalat 
pel cínic doctor Vergerus, un metge que demana a 
Vogler una representació. Organitzen: Ajuntament 
de Castelló i IVC (Institut Valencià de Cultura) 
 Cicle En pantalla gran: Ingmar Bergman. Filmo-

teca Valenciana
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19:30 H · SALA D’ACTES DE L’EDIFICI HUCHA
Xarrada i col·loqui “Actúa, piensa, diseña”
Javier Mariscal
Entrada lliure
nnDels seus treballs més coneguts destaca la mas-

cota dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992, Cobi. 
Un dels seus últims treballs fou Chico i Rita, una pel-
lícula d’animació, dirigida juntament amb Fernando 
Trueba. El film va ser nominat als Oscar i guardonat 
amb el premi Goya a la millor pel·lícula d’animació.
Organitza: Fundació Caixa Castelló  Cicle De Ra-
zones y Hombres

20 :00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Projecció de curtmetratges i col·loqui
“Frente Marica”Concert multimèdia de Poli-
tiko i peces audiovisuals de Querido Antonio
Entrada lliure fins completar l’aforament 
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana 

i Universitat Jaume I  Cicle Sessió Contínua, visi-
bilitzant l’audiovisual local

DIVENDRES 15  DE FEBRER
9:30 H / 11:00 H  / 12:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA
Representació de l’obra “Sabates Noves” 
Tian Gombau-Teatre de l’Home Dibuixat
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia 
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre “Diari d’un milicià de 
la cultura de la 57 BM a la serra d’Espadà” 
Entrada lliure
nnNel·lo Navarro recupera en aquest llibre la memò-

ria de Josep Lalueza, un milicià que va combatre en la 
Serra d’Espadà. Organitza: Editorial Trencatimons, 
Nel·lo Navarro i Llibreria Argot.

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Activitat literària de l’Ass. AMART: “20 anys 
de programa de formació permanent a l’UJI”
Pilar Escuder Mollon, coordinadora del projecte
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:15 H · CASA DE CULTURA · ATENEO
Conferència: “Yo soy el otro.
Alejandro Sawa, el bohemio”
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnPer Agnieszka Kłosinska-Nachin, professora de 

Literatura Espanyola de la Universitat de Lodz. (Po-
lònia). Les seues principals línies de recerca són la 
narrativa espanyola de segle XX, el modernisme his-
pànic o la prosa de Miguel de Unamuno. És autora 
de “Monólogo interior en la novela española. Técnica 
narrativa y visión del mundo” (2001), i “Miguel de 
Unamuno y el modernismo. Aproximación a la prosa 
unamuniana” (2012). Organitza: Ateneo Cultural 
de Castelló  Cicle Bohemia y Literatura

20:00 H · CASA DE CULTURA
Recital de poemes:
“Un poema post-SanValentin” 
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Unión Nacional de Escritores de Es-

paña amb Associació AMAR (Movimiento Artístico 
de Castelló)

22:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert de Bosko Beuk “La cuna de la vida”
Entrada anticipada 12€ i taquilla 15€
nnConcert batejat amb el títol del seu nou treball 

discogràfic “La cuna de la vida”. Hi participaran Ja-
vier Bovea Ahis (cantant líric), Anthony Viana (guitarra 
acústica i vocal) i Damir Demirovski (guitarra acústica 
i cors). Organitza: Bosko Beuk
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DISSABTE  16 DE FEBRER
17:30 H · PLAÇA ILLES COLUMBRETES
IX Trobada de danses La Nova Escola 
nnPromoció del folklore de la Comunitat Valenciana. 

Grups participants: grup de danses L’Hereu de Bor-
riol, grup de danses d’Aldaia, colla La Nova Escola 
de dolçaina i tabal i grup de danses La Nova Escola. 
Organitza: Grup de Danses La Nova Escola

17:30 H · SALA ZONA3
Espectacle “Baby Do-Re-Mi” 
Entrada 5€ en www.salazona3.es o 635586084
nnPares i fills podran realitzar espectaculars acrobà-

cies en aquesta introducció a una de les més sorpre-
nents disciplines de circ. Organitza: SalaZona3

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “Tres sombreros de copa” 
Miguel Mihura · Companyia Amigos del Teatro
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnDionís es casa l’éndemà amb una dona de l’alta bur-

gesia. Es disposa a passar la nit de forma tranquil·la 
a l’hotel... però la seua pau es veurà alterada per la 
presència a l’establiment de la companyia de Buby 
Burton que debuta, també l’endemà, al Nou Music-Hall. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena

DIUMENGE 17 DE FEBRER
11:00 H · PLANETARI
Taller “Venus”
Sagals
Entrada lliure
nnVenus és el segon planeta del sistema solar. No té 

satèl·lits i la seua atmosfera és tan densa, que la tem-
peratura pot arribar a més de 450ºC. Veniu al nostre 
taller on elaborareu una maqueta per a la vostra habi-
tació mentre descobriu més coses del nostre planeta 
veí. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

11:00 H · PLAÇA ILLES COLUMBRETES
Sentim els parcs: Concert de 69 Decibelios
Entrada lliure
nnActivitats de jocs educatius per a la família d’es-

grima i de sensibilització mediambiental jugafusta. 
A les 12:00 h, concert de 69 Decibelios (funk-rock). 
Organitza: Ajuntament de Castelló  Cicle Sentim 
els parcs

12:00 H · COLLA BACALAO (C/ LLUÍS VIVES, 3)
Presentació del comte “Piratas berberiscos 
en la historia de Castelló”
José Manuel García Cerveró, Jero
Entrada lliure
nnOrganitza: Ass. cultural Colla Bacalao

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: “Tres sombreros de copa” 
Miguel Mihura · Cia. Amigos del Teatro
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnLa companyia local Amigos del Teatro ens presen-

ta la seua versió d’aquest clàssic del teatre espanyol.  
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena



DIJOUS 21 DE FEBRER
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
MiCe Escolar: Projecció de curts realitzats 
per a la Mostra Internacional de Cinema 
Educatiu 2019
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia

10:00 H · RECORREGUT PER LA CIUTAT
Bicicletada
 Alumnat dels IES de Castelló recorrerà la ciutat en 

bicicleta fins arribar a l’Auditori per tal d’assistir a la 
projecció de la pel·lícula “Supa modo”. L’aportació 
de la MiCe a un Castelló més sostenible.

11:00 H – AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Projecció: “Supa modo” 
Projecció concertada per als centres escolars que 
acudisquen a la bicicletada.
Director Likarion Wainaina, 2018. Alemanya – Kènia 

. Duració 74’. Edat recomanada: A partir de 8 anys. 
Sinopsi: Jo, una xiqueta de nou anys, està boja per 
les pel·lícules d’acció i somia ser una superheroïna. 
El seu major desig és rodar una pel·lícula i pro-
tagonitzar-la. Gràcies a la seua imaginació oblida 
que està en la fase terminal d’una greu malaltia. 
La seua germana ja no aguanta veure a la riallera 
Jo passar el temps que li queda en un llit i l’anima 
a usar els seus poders màgics. De pas, convenç a 
tot el poble per a que faça realitat el somni de la 
xiqueta.

19:00 H – AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Projecció:  “Les aventures
del príncep Achmed”
Entrada lliure
Director: Lotte Reininger, 1926. Alemanya .Duració: 

65’. Edat recomanada: Apta per a tots els públics. 
Pel·lícula cedida per l’Institut Goethe i el Festival 
Schlingel de Chemnitz, Alemanya. Amb música en 
directe en col·laboració amb l’Institut Valencià de 
Cultura. Sinopsi: El dia en què es celebra a la ciutat 
l’aniversari del gran Califa, apareix un poderós Mag 
que li presenta la seua obra miraculosa: un cavall 
que pot volar. El califa vol posseir-lo per tots els 
seus mitjans, així que li ofereix a canvi qualsevol 
dels seus tresors, però el Mag no és de fiar.

La Mice és un espai de participació i expressió 
mediàtica de l’alumnat i professorat valencià i 
internacional. Un espai audiovisual, d’educació 
en la imatge, de diversió, d’estudi, de cinema, de 
festa i d’intercanvi d’experiències. 

Un festival valencià arrelat a la nostra cultura que 
exporta al món l’excel·lència del treball audiovi-
sual a les aules valencianes. 

Del 8 al 23 de febrer de 2019 gaudirem de pro-
duccions internacionals i valencianes, professio-
nals i realitzades en àmbits educatius per l’alum-
nat. Tallers, ponències, concerts i un nombrós 
ventall d’activitats per a l’aprenentatge tant 
per a l’alumnat com per a la formació del pro-
fessorat i el gaudi de les famílies.

Organitzen: Ajuntament de Castelló ,Cefire artisti-
coexpresssiu i associació cultural Jordi el Mussol

DILLUNS 18 DE FEBRER
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
MiCe Escolar: Projecció de curts realitzats 
per a la Mostra Internacional de Cinema 
Educatiu 2019
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia

DIMARTS 19 DE FEBRER
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
MiCe Escolar: Projecció de curts realitzats 
per a la Mostra Internacional de Cinema 
Educatiu 2019
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia



DIVENDRES 22 FEBRER
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
MiCe Escolar: Projecció de curts 
realitzats per a la Mostra
Internacional de Cinema
Educatiu 2019
Sessions per a escolars
amb inscripció prèvia

DILLUNS 18  DE FEBRER
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció de curts realitzats per a la
Mostra Internacional de Cinema Educatiu 2019
Sessions per a escolars amb reserva prèvia
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló, Cefire artisticoexpres-

siu i Associació cultural Jordi el Mussol  VII Mice 2019 Mos-
tra Internacional de Cinema Educatiu

19:00H · LLIBRERIA ARGOT
Tallers d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina l’escriptor Óscar Gual
nnEntrada prèvia i inscripció en: https://fuentetajaliteraria.com/

inscripciones. Organitza: Fuentetaja i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nn“La organización universitaria antinazi La Rosa Blanca”. Ponent: 

Soledad Beltrán, professora de Llengua i Literatura. Part artística: 
Julio Delgado, cantant i guitarrista. Presenta: Víctor Vázquez. Orga-
nitza: Llibreria Babel

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert amb Artur Àlvarez
Entrada lliure
nnConcert “Tribut en la nostra llengua: Homenatge a la cançó  

d’autor” per Artur Àlvarez amb els músics Carlos Àlvarez, Ángel 
Belinchón i David Mascaró. Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana  Cicle Los lunes concierto

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert: Fino Oyonarte
Taquilla inversa
nnConegut per ser el baixista de Los Ene-

migos, també ha tingut projectes com Clo-
vis o Los Etern i és igual de respectat per 
la seua trajectòria com a productor d’em-
blemàtics discos de Lagartija Nick o Los 
Planetas, entre altres. Ara, amb “Sueños 
y tempestades” (Buenaventura, 2018), 
s’allunya de tot l’anterior i sorprén tant per 
la seua senzillesa com per la seua madu-
resa compositiva. Organitzen: Ajuntament 
de Castelló i Septiembre Recuerdos 
 Cicle Sons
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DIMARTS 19 DE FEBRER
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció de curts realitzats per a la Mostra 
Internacional de Cinema Educatiu 2019
Sessions per a escolars amb reserva prèvia
nnMés informació al destacat de la pàgina 17  VII 

Mice 2019 Mostra Internacional de Cinema Educatiu

19:00H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre “El salto del ciervo” 
Ediciones Igitur
Entrada lliure
nnEl salto del ciervo, d’una de les grans poetesses 

nord-americanes, Sharon Olds, considerat pel diari 
El País com un dels títols més significatius de 2018. 
Un llibre esglaiador sobre l’abandonament matrimo-
nial, però també sobre la responsabilitat i capacitat 
de superació, guanyador del premi Pulitzer en 2013.
Organitza: Ediciones Igitur i Llibreria Argot.

19:30H · SALA D’ACTES DE L’EDIFICI HUCHA
Conferència: “Mayo del 68.
Una revolución cultural”
Juan Chiva Beltrán
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnL’almassorí Juan Chiva Beltrán és membre del  

Departament d’Història de l’Art de la Universitat de 
València. Ha estat també professor a la Universitat 
Jaume I. Organitza: Fundació Caixa Castelló  Ci-
cle Aula Isabel Ferrer

DIMECRES 20 DE FEBRER
10:00H / 12:00H · TEATRE DEL RAVAL
Programa d’educació vial “Road Show”
Espectacle multimèdia d’impacte
Public recomanat: Alumnes de 3r i 4rt d’Eso, bat-
xiller i formació professional, amb inscripció prè-
via en educacionvial@castello.es / 699421718-
964355438
nnL’objectiu és baixar la taxa d’accidents de trànsit 

utilitzant el testimoni de persones involucrades en els 
accidents i mostrant-ne les conseqüències. Organit-
za: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Icona i la Cultura Popular: Els amics dels 
Col·lectius per la Cultura al Grau (CCG)
Entrada lliure 
nnUna federació integrada per diverses associacions 

culturals del Grau de Castelló que uneixen esforços 
per dinamitzar, promoure i dignificar la cultura al nos-
tre poble, ens parlaran del col·lectiu, Alfonso Trelles 
Cumba. Organitza: Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre “Relatos y Poesía”
Rafael Camacho
Entrada lliure
nnPremi Conde de Hubrite de relats poètics, de l’au-

tor Rafael Camacho. Organitza: Granada Costa, Ra-
fael Camacho i Llibreria Argot.

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció “La vergüenza”  (Skammen)
Ingmar Bergman · Suècia, 1968 · VOSE. B/N
Entrada 3€. Duració 100’
nnFugint de la guerra civil que assola el seu país, un 

matrimoni format per dos músics va a viure a una 
illa apartada del món. Porten una vida senzilla i afa-
ble, preocupats únicament per la música. Fins que 
un dia arriben uns soldats i tot canvia radicalment.
Organitzen: Ajuntament de Castelló i IVC (Insti-
tut Valencià de Cultura)  Cicle En pantalla gran: 
Ingmar Bergman. Filmoteca Valenciana
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DIJOUS 21 DE FEBRER
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció de curts realitzats per a la Mostra 
Internacional de Cinema Educatiu 2019
MiCe escolar 
Sessions per a escolars amb reserva prèvia
nnMés informació al destacat de la pàgina 17  VII 

Mice 2019 Mostra Internacional de Cinema Educatiu

10:00 H · RECORREGUT PER LA CIUTAT
Bicicletada Mice
nnAlumnat dels IES de Castelló recorrerà la ciutat en 

bicicleta fins arribar a l’Auditori per tal d’assistir a la 
projecció de la pel·lícula “Supa modo”. Més informa-
ció al destacat de la pàgina 17  VII Mice 2019 Mostra 
Internacional de Cinema Educatiu

11:00 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Projecció de la pel·lícula “Supa modo” 
Likarion Wainaina · Alemanya, Kènia, 2018 
Edat recomanada: A partir de 8 anys
Projecció concertada per als centres escolars que 
acudisquen a la bicicletada
nnMés informació al destacat de la pàgina 17  VII 

Mice 2019 Mostra Internacional de Cinema Educatiu

18:30 H · LA BOHEMIA · CENTRE CULTURAL
Taula debat “Del patriarcat dels 60
a l’apoderament de la dona”
Modera: Isabel Ríos Garcia. 
Entrada lliure
nnParticipants: Asunción Ventura Franch, Empar 

Pérez Adelantado, M.ª Pepa Sancho Fito, Lola Mallén 
Fortanet. Després del debat actuació del cor “Veus 
Atrevides”. Organitza: Oxfam Intermon  Cicle Per 
la Igualtat i contra la violència de gènere

19:00 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Projecció: “Les aventures del príncep Achmed” 
Lotte Reininger, 1926. Alemanya .Duració: 65’
Entrada lliure 
nnProjecció amb música en directe. Més informació 

al destacat de la pàgina 17  VII Mice 2019 Mostra 
Internacional de Cinema Educatiu

19:00H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del modista Paco Roca
Entrada lliure
nnPaco Roca és una firma amb una llarga tradició fa-

miliar en el món de la sastreria masculina espanyola, 
que ha estat present al llarg de quatre generacions 
des de 1890. A dia d’avui, Paco Roca és considerat 
el futur de la sastreria moderna. Organitza: Esart i 
Llibreria Argot  Cicle Esart

19:15 H · CASA DE CULTURA 
Conferència: “Ser fermento y luz
en la oscuridad”
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnReflexions sobre les aportacions del cristianisme 

en les situacions dificils, a càrrec de Vicente Esplu-
gues Ferrero. Organitza: Associació Fe y Diálogo.
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DIVENDRES 22 DE FEBRER
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció de curts realitzats per a la Mostra 
Internacional de Cinema Educatiu 2019
MiCe escolar 
Sessions per a escolars amb reserva prèvia
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló, Cefire ar-

tisticoexpressiu i Associació cultural Jordi el 
Mussol  VII Mice 2019 Mostra Internacional de 
Cinema Educatiu

10:30 H · LLIBRERIA ARGOT
Teoría del dibujo y pintura con Mapi Capilla 
Entrada lliure
nnEl seu objectiu és apassionar-nos amb les tècni-

ques pictòriques 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, anatomia, tècniques... Un cicle 
ideal per a dibuixants i pintors, estudiants de belles 
arts, caracterització, tatuadors, o simplement apassi-
onats de les arts en general. Organitza: Mapi Capilla 
i Llibreria Argot.

17:00 H · PLANETARI
Jornades més ciència
Entrada lliure
nnLes Jornades Més Ciència són esdeveniment de 

divulgació científica dirigit a la societat en general i 
al professorat en particular. Al llarg del cap de setma-
na, tindran lloc xerrades i tallers al voltant de temes 
científics i propostes per divulgar la ciència a la so-
cietat. La inscripció és gratuïta fins completar afora-
ment i s’ha de realitzar a través del web del Planetari 
de Castelló (www.planetari.castello.es). Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 · LLIBRERIA ARGOT
Conferència: “Consciència quàntica”
Doctor Felix Torán
Entrada lliure
nnÉs una xarrada de creixement personal, que pren 

com a fil conductor la física quàntica, tractada amb 
serietat i de forma accessible. Comprendràs algunes 
de les troballes de la física quàntica i t’hi sorprendràs. 
A més, parlarem sobre la coneguda llei de l’atracció.
Organitza: Doctor Félix Torán i Llibreria Argot.

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

19:15 H · CASA DE CULTURA · ATENEO
Conferència: “Pelayo del Castillo (1837-1883), 
castellonense, sol en la noche bohemia de Madrid”
Vicente José Nebot
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnVicente José Nebot és professor de la Universitat 

Jaume I de Castelló. Organitza: Ateneo Cultural de 
Castelló  Cicle Bohemia y Literatura

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “Un dios salvaje”
Yasmina Reza · Grup de Teatre Quatre Gats
Donatiu 5€ a benefici de l’Associació Protectora 
d’Animals AACC Ayuda Callejeros
nnParticipants: Mario Rivas, Cristina Aragonés, Pilar 

Díaz i Josep Prades, amb la direcció de Pilar Díaz i 
Yolanda Gascón. Organitza: Ajuntament de Castelló 
i Ayuda Callejeros Protectora de Animales
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DISSABTE 23  DE FEBRER
9:30 H · PLANETARI
Jornades més ciència
nnLes Jornades Més Ciència són esdeveniment de 

divulgació científica dirigit a la societat en general i 
al professorat en particular. Al llarg del cap de setma-
na, tindran lloc xerrades i tallers al voltant de temes 
científics i propostes per divulgar la ciència a la so-
cietat. La inscripció és gratuïta fins completar afora-
ment i s’ha de realitzar a través del web del Planetari 
de Castelló (www.planetari.castello.es). Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

11:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Taller de música Soundsystem
Wallar Beats
Entrada lliure amb inscripció prèvia en sasc@uji.
es o 964 72 88 72. Places limitades.
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana 

i Universitat Jaume I  Cicle Encontres Musicals

12:00H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació llibre:  “Esa luz que no me habita”
Montserrat Flores
Entrada lliure
nnUn cadàver en l’ascensor, el vertigen d’haver fregat 

la mort al trobar-lo, una curiositat morbosa i massa 
preguntes en el cap, inciten el protagonista, Richard 
Hawks, músic i cec de naixement, a iniciar un joc 
d’esbrinaments sobre la identitat de la víctima, i el 
mòbil del crim. Organitza: Montserrat Flores, Bo-
hodon ediciones i Llibreria Argot.

17:30 H · SALA ZONA3
Espectacle de màgia
Ivan Arribas
Entrada 4€ en www.salazona3.es o 635586084
nnUn espectacle ple de sorpreses màgia i participa-

ció. Organitza: SalaZona3

23 I 24 DE FEBRER

10:00 H · PLAÇA SANTA CLARA

XXXII Fira
de MINERALS
de Castelló 2019 

nnLa FIRA DE MINERALS DE CASTELLÓ és un 
fòrum d’intercanvi de noves idees, experièn-
cies i plans de futur, ja que és visitada per 
investigadors i divulgadors de la mineralogia 
nacional i internacional, que, a més d’obtenir 
nous coneixements, aprofiten el viatge per a 
gaudir d’un bon àpat en els restaurants cas-
tellonencs i grauers. 

nnAquest any hi haurà molt de material espanyol, 
amb més de 200 espècies diferents de sis-
temàtica i micros, com lanarkita, susanita, 
leadhil·lita i sierperita de Linares, karibibita, 
tooleeïta, filotungstita, preisingerita, russeli-
ta, cuproaustinita i cobaltoadamita de Belal-
cázar o romerita, spangolita, pseudoboleïta, 
lavendulana, brochantita, atacamita, ciano-
triquita, cobaltosmithsonita i cuproadamita 
de Villaricos. Respecte a exemplars estran-
gers, hi haurà molt bona representació de 
minerals de Marroc, Índia, Brasil, Afganistan, 
Pakistan i una àmplia oferta de fluorites de 
la Xina. 

Organitzen: Ajuntament de Castelló de la 
Plana i Grup Geoda
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18:30H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació de “Pere Ribera:
La vehemente imaginación ensoñada”
Antonio Gascó Sidro 
nnNascut a la Vall d’Uixó en 1958, Ribera està consi-

derat com un dels grans exponents de l’art de la Co-
munitat Valenciana. A més, realitza escultures, perfor-
mances, xarrades i tallers en distints centres educatius 
respecte a aquests temes. Organitza: Llibreria Argot

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “Más acá del més allá”
Carlos Llopis · Companyia Escenatrama
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnÉs possible que algú puga conviure amb dues 

sogres a la vegada? Com a mínim pot resultar una 
experiència sorprenent i, sobretot, inoblidable. Or-
ganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena

DIUMENGE 24 DE FEBRER
11:00 H · PLANETARI
Taller “Chroma: la lluna al Planetari”
Unión Art Pro 
Entrada lliure
nnL’any 2019 se celebra el 50 aniversari de l’arri-

bada a la Lluna. El Planetari de Castelló ens sumem 
a aquest aniversari perquè experimenteu la sensació 
d’estar a la Lluna amb aquest taller de chroma. Orga-
nitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “Más acá del més allá”
Carlos Llopis · Companyia Escenatrama
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena

DILLUNS 25 DE FEBRER 
9:45 / 11:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “Les aventures de Tom Sawyer” 
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
nnEn Tom és un nen que viu en una petita ciutat 

al costat del riu Mississipí. A ell li agrada viure a la 
seva manera i no fent sempre cas del que li diuen 
els grans, sobretot la seva tieta que sovint és massa 
estricta amb ell. Té un amic que tots els nens i nenes 
envegen per la seva llibertat, en Huckleberry Finn. 
Viurem amb ells dos un conjunt d’aventures de tot 
tipus.Organitza: Eina d’Escola

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nn“Episodios suculentos de la historia”. Ponent: Je-

sús Moreda, llicenciat en Geografia i Història. Part 
artística: Lidón, cantant. Organitza: Llibreria Babel

19:00H · LLIBRERIA ARGOT
Tallers d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina l’escriptor Óscar Gual
Entrada prèvia i inscripció en: https://fuente-
tajaliteraria.com/inscripciones/inscripcion/ta-
ller-de-escritura-creativa-castellon 
nnOrganitza: Fuentetaja i Llibreria Argot.

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert amb Duna Ensemble
Entrada lliure
nnConcert de músiques medievals i tradicionals del 

Mediterrani per “Duna Ensemble”. Participants: Elma 
Sambeat (veu i piano), Edu Navarro (fídula i violí), 
Eduardo Navarro (moraharpa, oud, gaida búlgara, 
cornamuses, xeremies i arranjaments). Organitza: 
Ajuntament de Castelló  Cicle Los lunes concierto
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DIMARTS 26 DE FEBRER

9:45 / 11:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Representació teatral “Hansel i Gretel” 
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
nnPer no haver d’alimentar els dos germans Hansel i 

Gretel, la madrastra convenç el pare d’abandonar-los 
al bosc.  Perduts al bosc, acaben a una caseta deli-
ciosa, plena de llaminadures i xocolates. El somni de 
qualsevol nen o nena. Però s’acabarà convertint en un 
malson pels germans i hauran d’empescar-se-la per 
poder escapar d’allà i tornar amb el seu estimat pare. 
Ho aconseguiran? Organitza: Eina d’Escola

11:30 H · SALA ZONA3
Xerrada  “Alimentació saludable familiar”
Entrada en www.salazona3.es o 635586084
nnUs explicarem els secrets per a una alimentació sa-

ludable i jugarem per entendre tots els trucs que po-
dem fer servir grans i menuts. Organitza: SalaZona3

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

per a la supervivència dels éssers humans, però quan 
estem aclaparats i incapaços d’aconseguir-les es 
presenten problemes, conflictes, pors, angoixa… fins 
a la caiguda. Organitza: Teléfono de la Esperanza 
i Llibreria Argot.

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre “Senyals del Territori. 
Un mapa del temps” 
Amb Artur Aparici i Germà Garcia Belmonte
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:15 H · CASA DE CULTURA 
Conferència “Encontrar a Dios en la vida”
Entrada lliure
nnAportacions per a descobrir en la vida quotidiana, 

la subtil presència de Déu, a càrrec de Darío Mollá 
Llácer. Organitza: Associació Fe y Diálogo.

19:30 H · CASINO ANTIC · CARPA JARDÍ
Conferència “Alfonsina y yo. Un homenaje”, 
a càrrec de Norma González
Entrada lliure
nnOrganitza: ALCAP (Asociación Literaria Caste-

llonense Amigos de la Poesía) 

EXPOSICIÓ 8a CONVOCATÒRIA BEQUES 2018
ALEJANDRA DE LA TORRE · ANGIE VERA 

DANIEL ÁLVAREZ · AINHOA SALAS

FINS A L’1 DE MARÇ DE 2019

CASA DE CULTURA
Carrer Antoni Maura, 4 · Castelló de la Plana
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DIMECRES 27  DE FEBRER
9:45 / 11:30 H / 13:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: “El Lazarillo de Tormes” 
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
nnLázaro, perd son pare de jove i com prové d’una 

família molt humil ha de buscar-se la vida i treballar 
com criat de diversos amos. És un xic molt viu i es-
pavilat que es veu amb la necessitat d’haver d’utilit-
zar el seu enginy per a sobreviure dia a dia i adaptar 
les seues idees picaresques segons cada senyor: el 
cec, l’escuder, el clergue, el frare... Organitza: Eina 
d’Escola

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

de la poesia. Organitza: Maria José Sangorrín, So-
ledad Benagues, Toni Calix i Llibreria Argot.

18:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció “ María y los demás” 
Director Nely Reguera, 2016 . Espanya, duració 96’
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnDes que va morir la seua mare quan ella tenia 15 

anys, María ha cuidat del pare i dels seus germans. 
Responsable i controladora, sempre ha sigut el pilar 
de la família, i se’n sent orgullosa. Per això, quan 
el seu pare s’enamora, Maria sent que la seua vida 
s’enfosca. Organitza: Ajuntament de Castelló de la 
Plana  Cicle Dona i Cinema

DIJOUS 28  DE FEBRER
19:00H. LLIBRERIA ARGOT
Taller de tècnica fotogràfica 
Rafa Velasco
Entrada lliure
nnRafa Velasco, organitza l’últim dijous de mes un ta-

ller de tècnica fotogràfica. Organitza: Rafa Velasco 
i Llibreria Argot



FINS 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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DIUMENGE 3 DE FEBRER 
11:00 H 
Taller: dia de l’arbre 
de la Comunitat Valenciana
Baobab
Entrada lliure

 Celebrem el Dia de l’Arbre de la Comunitat Valen-
ciana amb un taller en col·laboració amb la Reserva 
Natural de les Illes Columbretes. A més a més d’un 
taller de botànica, elaborarem el nostre propi arbre i 
col·laborarem en la plantació d’exemplars al jardí del 
Planetari de l’alfals arbori, Medicago citrina, una planta 
en risc d’extinció i que viu a les illes Columbretes.

DISSABTE 9 / DIUMENGE 10 FEBRER
Dia internacional de la dona i 
la xiqueta en la Ciència
Entrada lliure

 L’11 de febrer se celebra el Dia Internacional de la 
Dona i la Xiqueta en la ciència. El Planetari de Caste-
lló se suma a les celebracions amb una programació 
especial dissabte i diumenge 09 i 10 de febrer, al 
voltant de la dona i l’astronomia.

DISSABTE 9 DE FEBRER 
11:00 H
Conferència: La dona en la ciència, la 
dona en l’astronomia
Entrada lliure

 A càrrec d’Àngela del Castillo, directora de l’Escola 
de Ciències Cosmofísica, qui ha rebut recentment el 
premi de la Federación de Asociaciones Astronómi-
cas de España per la seua tasca divulgadora. En esta 
conferència, ens parlarà sobre les aportacions i el 
paper de les dones al llarg de la història de l’astro-
nomia. Accés gratuït, aforament limitat a la capacitat 
de la Sala d’Actes.

12:30 H
Taller:  L’espectroscopi
Entrada lliure

 En acabar la conferència, es realitzarà un taller 
d’espectroscòpia, en què elaborarem i provarem un 
espectroscopi, dispositiu fonamental per a l’estudi, 
entre altres, de la composició de les estrelles. Activi-
tat recomanada per a persones majors de 12 anys, o 
menors acompanyades d’adults.
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DIUMENGE 10 DE FEBRER 
11:30 H
Espectacle: Hipatia, 
la luz del pensamiento 
Los Gatos con Batas
Entrada lliure

 Hipàtia d’Alexandria és considerada una pionera de 
la dona en la ciència. Es va dedicar a l’ensenyament 
i a la recerca de l’astronomia i les matemàtiques. Si 
voleu descobrir este personatge, veniu a este espec-
tacle que acabarà amb un joc col·laboratiu. 

DIUMENGE 17 DE FEBRER 
11:00H
Taller: Venus
Sagals
Entrada lliure

 Venus és el segon planeta del sistema solar. No 
té satèl·lits i la seua atmosfera és tan densa, que 
la temperatura pot arribar a més de 450ºC. Veniu 
al nostre taller on elaborareu una maqueta per a la 
vostra habitació mentres descobriu més coses del 
nostre planeta veí.

FINS AL 16 DE MARÇ
16:45 H - 19.45 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 inquietud per iniciar-se en 
aquesta ciència. El curs consta de 9 sessions, els 
següents dissabtes: 12, 19 i 26 de gener; 2, 9 i 16 
de febrer; i 2, 9 i 16 de març. Les sessions del curs 
tindran lloc de 17.00 a 20.00 hores al Planetari de 
Castelló, i estan dividides en una part teòrica i una 
pràctica. La inscripció (fins el 09 de gener) és gratuï-
ta i s’ha de realitzar a través del web del Planetari de 
Castelló (www.planetari.castello.es).

DIVENDRES 22 DE FEBRER
17.00 H  - 19.45 H
Jornades Més Ciència
Entrada lliure

 Les Jornades Més Ciència són esdeveniment de 
divulgació científica dirigit a la societat en general 
i al professorat en particular. Al llarg del cap de 
setmana, tindran lloc xerrades i tallers al voltant de 
temes científics i propostes per divulgar la ciència a 
la societat. La inscripció és gratuïta fins completar 
aforament.

DISSABTE 23 DE FEBRER
9.30 H -  19.00 H
Jornades Més Ciència
Entrada lliure

 Les Jornades Més Ciència són esdeveniment de 
divulgació científica dirigit a la societat en general 
i al professorat en particular. Al llarg del cap de 
setmana, tindran lloc xerrades i tallers al voltant de 
temes científics i propostes per divulgar la ciència a 
la societat. La inscripció és gratuïta fins completar 
aforament i s’ha de realitzar a través del web del 
Planetari de Castelló (www.planetari.castello.es).

DIUMENGE 24 DE FEBRER 
11:00 H
Taller Chroma: la Lluna al Planetari
Unión Art Pro
Entrada lliure

 L’any 2019 se celebra el 50 aniversari de l’arriba-
da a la Lluna. El Planetari de Castelló ens sumem a 
aquest aniversari perquè experimenteu la sensació 
d’estar a la Lluna amb aquest taller de chroma.



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’

 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.

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. 

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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DIJOUS DE GENER
13:00 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.

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

FINS 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.

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

Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana

FINS AL 28 DE FEBRER 
Rostres del Jazz 
Exposició col·lectiva
de fotògrafs de Castelló
MENADOR ESPAI CULTURAL

Entrada lliure
 Dirigida per Manolo Nebot 

Rochera, acompanyat de 
fotògrafs castellonencs com 
Aldo González, Ronald 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. 

Organitza: Ajuntament de Castelló

FINS AL 26 D’ABRIL
La Conciencia del camino.
Pintures de Nacho Puerto 
FAÇANA DEL MERCAT CENTRAL
Exterior

 Puerto, llicenciat en Belles Arts ha realitzat diferents exposicions 
individuals i col·lectives arreu del món. En aquesta exposició, en un 
afany de proximitat de paisanatge reiterat, sacseja les nostres consci-
ències amb imatges agressives, pintades amb pinzellada gestual àgil 
i expressiva. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

FINS A L’1 DE MARÇ
Carles Santos:
Homenatge Íntim
SALA SAN MIGUEL

Entrada lliure
 És un creador que ha trencat 

totes les fronteres a través d’un 
univers renaixentista personalís-
sim. Va recollir innombrables 
guardons: 12 premis Max, el 
Nacional de teatre, el Premi Na-
cional de Música del Ministeri de 
Cultura, Premis Ciutat de Barce-
lona o la Medalla d’Or de la UJI. 
Va estrenar a Cage, Stockhausen 
i Schoenberg, utilitzant, a més 
del piano, tot el que estiguera al 
seu abast: el silenci, la veu, el 
sexe, la imatgeria, el sadomaso-
quisme, la fideuà... 

Horari expositiu de la sala de 
dilluns a dissabte de 17:30 a 
20:30 h.

Organitza: Fundació CaixaCastelló
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DEL 14 FEB. AL 10 MARÇ
Escultures de
Jean Luc Bambara
MUSEU D’ETNOLOGIA

Entrada lliure
 L’obra de Bambara es 

caracteritza pel predomini de 
contorns, remarcant els trets que 
destaquen a les cares amb un ús 
discret de les línies. Generalment 
en els temes tractats destaca la 
fragilitat. La maternitat i la seua 
intimitat... El seu estil recorda les 
històriques escultures «lobi», ca-
racteritzades per un estil primitiu 
molt particular. 

Inauguració: dijous 14 de 
febrer a les 19:30h

Horari expositiu de la sala : de 
dimarts a dissabte de 10:30h a 
13:30h i de 14:30h a 21:00h / 
diumenges de 9:00h a 14:00h 

Organitza: Ajuntament de Castelló

FINS AL 23 FEBRER 
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 enqua-
draments autobiogràfics. Narra 
la tornada a la casa del seu iaio 
després d’haver estat molts 
anys deshabitada. 

Organitzen: Ajuntament de Castelló 
de la Plana i Universitat Jaume I

FINS AL 2 MARÇ 
Res és el que sembla
Escultures d’Antoni Marquès
GALERIA CÀNEM
Entrada lliure

FINS AL 8 FEBRER
5 Anys fent muixerangues
MUSEU D’ETNOLOGIA

Entrada lliure
Organitza: Ajuntament de Castelló

DE L’11 FEB. AL 3 MARÇ
“Poder Mal”
Andrés Reyes  
CENTRE CULTURAL LA MARINA

Entrada lliure
Hi ha qui té mes i hi ha qui té 

menys, però tots tenim poder...
El que ens diferencia dels altres 
és la manera com l’usem i la 
quantitat de poder del qual 
disposem. Podem aprofitar-lo, 
usar-lo en benefici propi, 
benefici comú o malgastar-lo. 
En aquesta exposició s’intenten 
il·lustrar les diferents formes en 
les quals l’ésser humà malgasta 
el poder i la vida en general.

Inauguració: dijous 7 de 
febrer a les 19:30h

Horari expositiu de la sala  de 
dilluns a dissabte de 9:00h a 
14:00h i de 16:00h a 22:00h

Organitza: Ajuntament de Castelló

 Una selecció de l’escultor Antoni Marquès dels dos últims anys de 
treball. “Res és el que sembla” té una lectura intencionadament equí-
voca. A la majoria de les obres presentades trobem aquesta ambigüitat. 
Horari expositiu: de dimarts a dissabte de 17:00h a 21:00h. 

Organitza: Galeria Cànem



Descarrega’t l’App Castelló a: Play Store i App Store
Venda online d’entrades del Teatre del Raval i Planetari: 
https://entrades.castello.es

Teatre del Raval: Entrades disponibles en la taquilla 
del teatre des de 2 hores abans de les funcions.


