8 de MARÇ · 2019 · Les dones: protagonistes i referents a la cultura de la ciutat.

SERVEIS

La programació pot estar subjecta a canvis
Per a més informació: www.castello.es
Edita i coordina: REGIDORIA DE CULTURA, Ajuntament de Castelló
Col·laboren: FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ i LLIBRERIA ARGOT
En portada: Dones i cultura a Castelló, 8 de març 2019
Disseny i maquetació: MINERAL GRÀFICS · mineralgrafics.com
CS 483-2018
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DIVENDRES 1 DE MARÇ
19:00 H · MENADOR

Sonolab

Entrada lliure
Sonolab és un laboratori sonor i punt de trobada
nn
pels amants de la música a les nostres comarques.
Trobareu més informació al destacat de la pàgina 6.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
19:00 H · LIBRERIA ARGOT

Presentació de llibre: “El sendero de la palabra”

Ana García Herráez
Entrada lliure
Connell, un professor universitari la família del qual
nn
procedeix d’Irlanda, intenta trobar la seua identitat
en un món que no sent com a seu. Organitza: Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Inauguració de l’exposició de pintures
de Celia Albert

Entrada lliure
Visitable durant tot març. Organitza: Babel
nn
19:15H · ATENEO CASA DE CULTURA

Conferència “Petróleo: ¿hasta cuándo?

Luis Aires Dupré
Entrada lliure
Luis Aires Dupré, president de British Petroleum Esnn
paña. Organitza: Ateneo Cultural de Castelló
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

I Festival Dona +Música
Concert “De l’àrab a la bossa”

María Gil i Aliya Cycon
Entrada: 6 €
Organitza: Ajuntament de Castelló
nn
Cicle Dia Internacional de la Dona

DISSABTE 2 DE MARÇ
17:00 H · PLAÇA MAJOR, PESCATERIA I MERCADET

Activitat de dansa destinada a ballar,
aprendre i disfrutar

Inscripció prèvia a l’Estudi de Dansa Coppelia (c/
Bartomeu Reus, 17) abans del 2 de març, o abans
de començar l’activitat a la plaça Major.
Públic recomanat: edats entre 8 i 16 anys. S’aprennn
dran danses tradicionals de Castelló, balls de saló o hiphop. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció “Proyecto The Soca”

Direcció: Manu Ochoa · The Soca
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Pel·lícula rodada a les comarques de Castelló que
nn
té com a protagonistes els integrants de la banda musical The Soca, molt popular a la província. L’argument
versa sobre com un grup castellonenc vol recaptar
fons per a consolidar-se. Organitzen: Ajuntament de
Castelló de la Plana i The Soca
DIUMENGE 3 DE MARÇ
11:00 H · CASAL JOVE DEL GRAU

Concert: Lagarto Spock

Entrada lliure
Patinatge i patinet (scooter) pel Club World Sport i
nn
activitats de sensibilització mediambiental Jugafusta.
Jocs educatius per a la família. A partir de les 12:00 H
concert del grup Lagarto Spok d’estil metal hardcore.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Cicle Sentim els parcs
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CARNESTOLTES 2019

EL GRAU DE CASTELLÓ
DIVENDRES 1 DE MARÇ

18:30 h · Al recinte de Carnestoltes del Casal
Jove, ANUNCI DEL CARNESTOLTES amb la
lectura de la CRIDA INFANTIL DE CARNESTOLTES i l’espectacle FESTA PIRATA de la
companyia Drac Màgic Teatre.
19:30 h · Animació amb Pikatumba Batukada pels carrers del Grau. Eixirà del Casal Jove,
recorrerà l’avinguda del Port, Canalejas i Bonavista, i arribarà fins a la Tinència d’Alcaldia.
20:00 h · A la Tinència d’Alcaldia, SOLEMNE
RECEPCIÓ DEL REI CARNESTOLTES i lliurament simbòlic de la Vara de Comandament pels
dies de Carnaval amb espectacle de llum i música creat per la companyia de teatre La Fam.
Seguidament, CRIDA DEL CARNESTOLTES per
a animar a participar en la festa.
20:30 h · Acompanyament del Rei Carnestoltes
pels carrers del Grau fins a la carpa de Carnestoltes ubicada davant del Casal Jove.
21:00 h · A la carpa de Carnestoltes, SOPAR
DE PA I PORTA amb la participació de penyes,
colles i tota la gent que ho desitge. Inscripcions
fins al 26 de febrer a la Tinència d’Alcaldia o
fins a completar la capacitat del recinte.
Nit de festa a la carpa de Carnaval:
23:00 h · Actuació de KASPAROV.
1:30 h · DJ MC PÁEZ. Artista polifacètic amb
grans temes i rareses musicals.
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DISSABTE 2 DE MARÇ

Nit de festa a la carpa de Carnaval:

11:00 h · Animació pels carrers del Grau per
la xaranga Magos del Ritmo.

20:00 h · Festa i sessió amb ATÓMICA DJ’s, reconegudes punxadiscos de l’escena rockera local.

12:00 h · DESFILADA INFANTIL DE CARNESTOLTES que eixirà del carrer Xurruca, recorrerà els carrers Canalejas, Gravina, Sebastián
Elcano, Sant Pere i Canàries, i finalitzarà al recinte de festes de l’avinguda del Port, davant
del Casal Jove. Poden participar-hi totes les
xiquetes i els xiquets disfressats que ho desitgen. Acompanyaran la desfilada el Rei Carnestoltes, els dolçainers i tabaleters del Grau, la
Unió Musical del Grau amb la seua Escola de
Música, la xaranga Magos del Ritmo i l’animació Cotxes Bojos.

En acabar la desfilada, lliurament de premis
del concurs de disfresses i de carrosses Carnestoltes 2019. A continuació, ATÓMICA DJ’s.

A continuació, al recinte de festa del Casal
Jove, espectacle d’animació musical per a
tota la família amb LA GLÜPS BAND.
17:15 h · Al recinte de festa del Casal Jove,
TALLER INFANTIL DE MÀGIA.
18:00 h · Espectacle de màgia per MAGIA A DOS.
18:00 h · Animació pels carrers del Grau per
les xarangues Magos del Ritmo i Els Sapatos.
19:00 h · GRAN DESFILADA DE CARNESTOLTES que recorrerà els carrers Xurruca, Canalejas, Gravina, Sebastián Elcano, Sant Pere,
Canàries i l’avinguda del Port. La concentració
de les persones que desitgen participar en la
desfilada tindrà lloc als carrers Mossén Lorenzo Cot i Monturiol. Amb la participació de
comparses, carrosses, les xarangues Magos
del Ritmo i Els Sapatos, la companyia Drac
Màgic Teatre amb l’espectacle Dinosaures i
la companyia de teatre La Fam amb el seguici
del Rei Carnestoltes.

00:00 h · Actuació del grup THE VINTAGE GIRLS,
amb un recopilatori dels millors temes vintage.
1:30 h · MAS MUSIC MOVIL, discomòbil especial de Carnestoltes per a no parar de cantar i
ballar en tota la nit.
4:00 h · DJ ALBA ROSO (reggaeton, electro,
dembow, trap, latin-house, moombathon, EDM).

DIUMENGE 3 DE MARÇ

D’11:00 a 14:00 h · SENTIM ELS PARCS, especial Carnestoltes al recinte de Carnaval del
Casal Jove. S’inclouen activitats de sostenibilitat ambiental i l’actuació de LAGARTO SPOK
(12:00 h). Organitzen: Regidories de Cultura i
Esports de l’Ajuntament de Castelló.
18:00 h · Al recinte de Carnaval, VETLATORI
DE LA SARDINA amb la Serenata Satírica de
la Unió Musical del Grau. Tot seguit, VERSOTS
DE BOTAFOCS.
19:00 h · DESFILADA DE LA SARDINA, que eixirà des del recinte de Carnestoltes i recorrerà
l’avinguda del Port, Almirall Cervera, Monturiol,
Xurruca i avinguda del Port per a tornar de nou
al recinte de Carnestoltes. Amb l’acompanyament de Botafocs, la Unió Musical del Grau i
totes les persones que ho desitgen vestides
de dol rigorós. A continuació, a l’avinguda del
Port, ENTERRAMENT DE LA SARDINA amb
remat pirotècnic que posarà punt final al Carnestoltes 2019.

6·

1 / 2 / 3 MARÇ 2019

DIVENDRES 1 MARÇ / SONOLAB WORK + DIRECTES

ESPAI CULTURAL MENADOR

19:00 H · Presentació de Sonolab | Atrium

ENTRADA LLIURE

20:00 H · Radio Transmissions Live | Atrium

SONOLAB és el punt de trobada dels amants de la música
a la nostra província. Un laboratori de so amb les últimes
tecnologies, conferències de
professionals, taules rodones,
mercadet d’instruments i vinils,
directes, o premis en reconeixement a la trajectòria. Organitza: Ajuntament de Castelló

20:00 H · Masterclass Elektron Digitakt Pablo Radiola | Sonolab Work
21:00 H · Dead Alchemist Special DJ Vinyl Set | Atrium

DISSABTE 2 MARÇ / SONOLAB WORK + SONOLAB TALK
11:00 H · Miss_Tra DJ Set | Atrium
12:00 H · Carlos Bru Funky disco DJ Vinyl Set | Atrium
13:00 H · Espacio Profundo Experimental | Atrium
13:00 H · Curs introducció DJ Proyecto Espuma| Sonolab Work
17:00 H · Masterclass Maschine Pablo Radiola | Sonolab Work
17:00 H · Conferència: Els sons electrònics en la gran pantalla:

“una herramienta más para contar historias” Palma 52
Sound | Sonolab Talk
18:00 H · Creació de Ràdio en línia José Cabanes | Sonolab Work
18:00 H · Debat: Castelló ciutat de concerts: història, actualitat,

expectatives de l’escena musical en directe | Sonolab Talk
19:00 H · Lliurament dels Premis Sonolab| Atrium
20:00 H · Masterclass Recordbox DJ Pindi | Sonolab Work
20:00 H · Freddy Beats Beatbox Live| Atrium
21:00 H · FKA Blandengue Live | Atrium
22:00 H · Oriol Mubu Live | Atrium

DIUMENGE 3 MARÇ / SONOLAB KIDS
11:00 H · Combos musicals Escola Mondo Rítmic | Atrium
12:00 H · Trobadorets Directe| Atrium
13:00 H · Taller d’escolta i experimentació (5-12 anys) Vans | Atrium
17:00 H · Curs: Introducció al món DJ per a infants Proyecto

Espuma | Atrium
18:00 H · Jordi Roman Jacaranda DJ Set demo | Sonolab Work
19:00 H · Taller Creativitat sonora al cinema per a infants

Palma 52 Sound | Atrium
20:00 H · Masterclass Beatbox Freddy Beats | Atrium
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11:00 H · PLANETARI

Taller “Els planetes nans”

Sagals
Entrada lliure
Plutó, junt amb Ceres, Eris, Haumea i Makemake, és
nn
un planeta nan, amb característiques pròpies diferents
dels planetes clàssics. En aquest taller descobrirem
aquests cossos celestes i elaborarem una maqueta de
Haumea per a celebrar-ne el descobriment fa 16 anys,
exactament el 7 de març de 2003. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció: “El cuento de la princesa Kaguya”
(‘Kaguya-Hime no monogatari’)

Isao Takahata · Japó 2013
Entrada 3 € · Duració 137’ · Castellà
Una parella d’ancians camperols troba una xiquenn
ta diminuta dins d’una planta de bambú i decideix
adoptar-la com si fóra la seua filla. Després d’uns
quants anys, es converteix en una bella dona pretesa
per molts homes poderosos. Es basa en El tallador de
bambú, un conte popular japonés anònim del segle IX.
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i
IVC (Institut Valencià de Cultura) Cicle Filmoteca
Valenciana · Menuda Filmo

DILLUNS 4 DE MARÇ
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Tallers d’escriptura creativa Fuentetaja

Coordina l’escriptor Óscar Gual
Entrada prèvia i inscripció en https://fuentetajalitenn
raria.com/inscripciones/inscripcion/taller-de-escritura-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 de recerca
en escriptura creativa. Organitzen: Fuentetaja i Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall

Entrada lliure
“La derrota de Franco a la serra d’Espadà”, a càrrec
nn
de l’historiador David Saura. Per a acabar la vetlada,
interpretació musical d’alumnat del Conservatori Professional de Música Mestre Tàrrega de Castelló. Organitza: Llibreria Babel
19:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS

XXV Festival de Pasdobles Taurins
Concert de la Banda Municipal de Castelló

Entrada lliure
Concert de la Banda Municipal de Castelló, amb
nn
el director Marcel Ortega i Martí. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
19:30 H · SALA DE RECEPCIÓ · DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Xarrada col·loqui “Actúa, piensa, diseña”

Ágatha Ruiz de la Prada
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Aquesta dissenyadora madrilenya, una de les més
nn
consolidades de la indústria espanyola, ha aconseguit
crear un univers propi que excedeix en gran mesura
l’àmbit de la moda i que pot equipar-se al creat per
grans noms del disseny com Jean-Charles de Castebajac o Armani. Organitza: Fundació Caixa Castelló
Cicle Feminismo Singular
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20:00 H · CASINO ANTIC

19:30 H · SALA D’ACTES DE L’EDIFICI HUCHA

Entrada lliure
La soprano Mercedes Jorge i el pianista Fernn
nando Orfila presenten un recital dedicat a les
dones compositores, amb obres de Clara Schumann-Wieck i Cécile Chaminade, entre d’altres.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Cicle Los lunes concierto

José Miguel Embid Irujo
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Organitza: Fundació Caixa Castelló Cicle Aula
nn
Isabel Ferrer

Concert de la soprano Mercedes Jorge
i el pianista Fernando Orfila

20:00 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA

Taller de “GPS” amb Carlos Llop

Entrada lliure
Més informació: www.asmicas.org Organitzen:
nn
Ajuntament de Castelló i Associació Micològica
de Castelló Cicle-Taller dilluns micològics

Conferència: “La responsabilidad social de la
empresa desde el Derecho”

DIMECRES 6 DE MARÇ
9:30 H · CEIP BLASCO IBÁÑEZ

L’Escola Canta: Banda Municipal de Castelló
La Banda Municipal actuarà a les 9:30 h al CEIP
nn

Blasco Ibáñez i a les 11:30 h al Pintor Castell. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

DIMARTS 5 DE MARÇ
9:30 H · CC MARE VEDRUNA SAGRAT COR

L’Escola Canta: Banda Municipal de Castelló
La Banda Municipal actuarà a les 9:30 h al CC Mare
nn
Vedruna Sagrat Cor i a les 11:30 h al CEIP Exèrcit. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Cicle Sentirse bien con Alfonso Rigueira y
Suntra Terapias

Entrada lliure
En l’actualitat, no hauríem de separar la nostra
nn
part física de l’emocional. Comptarem amb un equip
especialitzat en aquesta finalitat del qual gaudiràs en
cadascuna de les xarrades del cicle de forma gratuïta.
Organitzen: Suntra Terapias i Llibreria Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Presentació del llibre: “Breve estudio sobre
la imagen personal”
Joaquín Campos i Joan Centelles
Entrada lliure
Organitza: Llibreria Babel
nn
19:15 H · CASA DE CULTURA

Conferència “Sé de quién me he fiado”

Xavier Alegre Santamaría
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Fiar-se, acció de confiar en una persona o una
nn
cosa. És Jesús de Natzaret digne de confiança? Organitza: Associació Fe y Diálogo

18:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Presentació i col·loqui del llibre:
“Dones a la festa”

Enric de Gràcia
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Recull d’entrevistes al voltant de la participació de
nn
les dones en el món festiu valencià (gaiates, falles, moros i cristians o muixerangues). Hi ha un capítol dedicat
a les festes de Castelló. Després de la presentació hi
haurà un col·loqui amb la participació de diverses dones implicades en el món de la festa a les terres valencianes. Organitzen: Ajuntament de Castelló i Conlloga Muixeranga Cicle Dia Internacional de la Dona
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Presentació del llibre “¿Qué decides,
confiar o temer?”
Noelia Ricós
Entrada lliure
Organitza: Llibreria Babel
nn
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DIJOUS 7 DE MARÇ
9:30 H · CEIP CENSAL

L’Escola Canta: Banda Municipal de Castelló
La Banda Municipal actuarà a les 9:30 h al CEIP
nn

Censal i a les 11:30 h al CEIP Carles Salvador. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
12:00 H · SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT

Acte commemoratiu del Dia
Internacional de la Dona
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació del llibre “Un pas pel cel”

Josep Prades
Entrada lliure
“Un pas pel cel” vol donar a conéixer la “Setena”
nn
des del punt de vista íntim de l’autor, qui faria la ruta a
peu entre els set pobles pels antics camins. La “Setena” està formada per Bel, Castell de Cabres, Coratxar,
El Boixar, Fredes, El Ballestar i la Pobla de Benifassà.
Organitza: Llibreria Argot

Entrada lliure
Entrega del Premi Olímpia i decisió del jurat “Relats
nn
de dones 2018”. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana Cicle Dia Internacional de la Dona
18:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Contacontes “El osito Tito”

Entrada lliure · Recomanat a partir d’un any
Descobreix amb l’osset Tito quins misteris amaga la
nn
casa encantada. Tito i els seus amics no tenen por de
res fins que hi entren! Organitzen: Timun Mas i Argot

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Entrada 3 € · B/N i color. Duració 81’
El programa Curts va nàixer amb l’objectiu de pronn
moure fora del territori valencià els curtmetratges fets
ací. També reivindicar el curt com a format amb el seu
propi espai, obert al futur i a les pantalles. En aquesta sessió es projectarà: Los pasos, José Andrés Saiz,
2017. Patchwork, María Manero. 2018. Pesticidas,
Jaume Quiles. 2018. Dry Fly, Rut Juan. 2018. Nuestro Amor, Mario Fernández Alonso. 2018. Rosenwhol,
Miguel Llorens. 2018. Organitzen: Ajuntament
de Castelló i IVC (Institut Valencià de Cultura)
Cicle Filmoteca Valenciana

Rosa Lentini
Entrada lliure
“Hermosa nada” explora la feliç circumstància de la
nn
impermanència. Ampliar la nostra percepció, tornar-la
cap a l’invisible. Organitzen: Ed. Bartleby i Argot

Projecció “Curts Comunitat Valenciana 2018”

Presentació del llibre “Hermosa nada”

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Concert pel Dia Internacional de la Dona

Alumnat del Conservatori Professional de Música
Mestre Tàrrega de Castelló
Entrada lliure
Participants: un quartet de corda guiat per Susana
nn
Herrero Plana; un quintet de metalls, a càrrec de Juan
Serra Fernando, i l’Orquestra de Cambra del Conservatori, dirigida per Andrés Calatayud Segarra. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Conservatori Professional de Música Mestre Tàrrega
Cicle Dia Internacional de la Dona
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Presentació del llibre “El arte de cocinar
eventos emocionalmente sabrosos”
Roberto Regal · Editorial Vinatea
Entrada lliure
Organitza: Llibreria Babel
nn
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8 DE MARÇ · 2019

Dia Internacional de la Dona
DIVENDRES 1 DE MARÇ
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

I Festival Dona + Música
Concert “De l’àrab a la bossa”
María Gil i Aliya Cycon
Entrada: 6 €

DIMARTS 5 DE MARÇ
10:00 H · POLIFUNCIONAL URBAN LA SALERA

Projecció: “Figuras ocultas”

Entrada lliure
Projecció i col·loqui. Cinema Fòrum als Barris
nn
DIMECRES 6 DE MARÇ
17:30 H · POLIFUNCIONAL LA MARINA

Projecció: “Figuras ocultas”

Entrada lliure
Projecció i col·loqui. Cinema Fòrum als Barris
nn
18:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Presentació i col·loqui: “Dones a la festa”

Enric de Gràcia
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Treball de recrca al voltant de la participació de
nn
les dones en el món festiu valencià (gaiates, falles,
moros i cristians o muixerangues). Organitzen:
Ajuntament de Castelló i Conlloga Muixeranga
DIJOUS 7 DE MARÇ
12:00 H · SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT

Acte commemoratiu del Dia
Internacional de la Dona

Entrada lliure
Entrega del Premi Olímpia 2019 i decisió del jurat
nn
“Concurs de Relats de Dones 2018”.
17.30 H · CENTRE SOCIAL PERPÉTUO SOCORRO

Projecció: “Figuras ocultas”

Entrada lliure
Projecció i col·loqui. Cinema Fòrum als Barris
nn

DISSABTE 9 DE MARÇ
11:30 H · PASSADÍS DE LES ARTS

Campanya infantil “Els jocs no tenen sexe”
OCA Grup Animació
Entrada lliure

DIUMENGE 10 DE MARÇ
11:00 H · MUSEU DE BELLES ARTS DE CASTELLÓ

Inauguració de l’exposició “Il·luminades.
Il·lustrant la història de la misogínia”

Entrada lliure
Dotze il·lustradores de Castelló i comarques fan una
nn
interpretació particular i molt intel·ligent d’una selecció
transhistòrica de textos misògins. Organitza: Adona’t
11:00 H · PASSEIG RIBALTA

XV Cursa de les dones:
“En som moltes, caminem unides”

Cursa no competitiva, gratuïta per a qualsevol edat
i condició física. Més informació: www.castello.es
DIJOUS 14 DE MARÇ
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

I Festival Dona + Música
Concert de Jenniffer Panebianco
Jove finalista de Got Talent
Entrada: 6 €

DIVENDRES 15 DE MARÇ
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

I Festival Dona + Música
Concert «Tàrrega i el seu llegat»

Marina Salvador, Duo Roselles a Tempo
i Mioara Ahicart
Entrada: 6 €
DIMECRES 20 DE MARÇ
18:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció “Estiu 1993”

Carla Simón · Espanya 2017
Entrada lliure
n nCicle Dona i Cinema

MARÇ 2019 · 11

DIVENDRES 8 DE MARÇ
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Presentació del poemari: “Sonhos, esperança,... Vida”
Maria Rosa Porcar Centelles
Organitza: Llibreria Babel
nn
19:00 H· LLIBRERIA ARGOT

Trobada amb l’escriptora castellonenca Pilar Bellés

Entrada lliure
Debatrem sobre la feminitat i la situació de la dona en la societat
nn
actual. Lectura de poemes amb ocasió del Dia Internacional de la Dona
i microconferència “Feminisme en el segle XVI: Santa Teresa d’Àvila”.
Organitzen: María Ángeles Ortí i Argot
19:15 H · ATENEO CASA DE CULTURA

Conferència “Pintores valencianos en el Museo del Prado”
Felipe Garín · Director honorari del Museu del Prado
Entrada lliure
Organitza: Ateneo Cultural de Castelló
nn
DISSABTE 9 DE MARÇ
11:30 H · PASSADÍS DE LES ARTS

Campanya infantil “Los juegos no tienen sexo”
OCA Grup Animació
Entrada lliure
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
Cicle Dia Internacional de la Dona
17:00 H · PLAÇA MAJOR, PESCATERIA I MERCADET

Activitat de dansa per a ballar, aprendre i disfrutar

Inscripció prèvia a l’Estudi de Dansa Coppelia (c/ Bartomé Reus, 17)
abans del 2 de març, o abans de l’activitat a la plaça Major.
Públic recomanat: edats entre 8 i 16 anys. S’aprendran danses trann
dicionals de Castelló, balls de saló o hip-hop. Organitza: Ajuntament
de Castelló de la Plana
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació del llibre: “IntensaMente: recetas psicológicas
sencillas para superar el día a día”

Sònia Cervantes
Entrada lliure
Psicòloga en el programa de TV Hermano mayor. Organitzen: Sònn
nia Cervantes, Ed. Grijalbo i Argot
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “La mare... quina nit”

Assumpta González · Companyia Fadrell
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
Organitza: Ajuntament de Castelló Cicle Castelló a Escena
nn

12 ·

DIUMENGE 10 DE MARÇ

11:00 H · PLANETARI

Taller “Explora la lluna amb robots”

OCA Grup Animació
Inscripció prèvia en www.planetari.castello.es
En aquest taller de robòtica utilitzarem robots per a
nn
explorar la Lluna. Farem dos grups d’edat: un grup de 6
a 8 anys construirà diferents vehicles per a explorar la
Lluna, mentre que el grup de 9 a 11 anys programarà
un robot per a moure els mòduls d’una estació espacial
de la Lluna. Organitza: Ajuntament de Castelló
11:00 H · MUSEU DE BELLES ARTS DE CASTELLÓ

Inauguració de l’exposició “Il·luminades.
Il·lustrant la història de la misogínia”

Diverses artistes · Adona’t
Entrada lliure
Dotze il·lustradores de Castelló i comarques han
nn
fet una interpretació particular i molt intel·ligent d’una
selecció transhistòrica de textos misògins: Homer,
Aristòtil, Sant Agustí, Jaume Roig... Participen: Marta
Selusi Luis, Rachel Virginia Brenes Dutch, JuárezCasanova estudi, Anna Dobon, LauLauenlaseuatinta, Tica
Godoy, SANSANO, Vèronica Fabregat Sebastià, Anna
Mingarro Mezquita, Mabel Ramos, Paula López Almela,
Laura Castelló. Actuació musical: Neus Plana i Maria
Camahort DUO (Flauta i percussió corporal, guitarra)
L’exposició es podrà visitar fins al 7 d’abril. Organitza:
Adona’t (Associació de Dones Nacionalistes Terra)
Cicle Dia Internacional de la Dona
11:00 H · PASSEIG RIBALTA

XV Cursa de les dones:
“En som moltes, caminem unides”

Cursa no competitiva, gratuïta
per a qualsevol edat i condició física.
Més informació al web: www.castello.es
nn
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Cicle Dia Internacional de la Dona

11:30 H · CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CASTELL VELL

Presentació del llibre: “Tota una vida” amb
motiu de les festes de la Magdalena

Entrada lliure
Organitza: Associació Cultural Colla El Magre
nn
12:00 H · ERMITA DE LA MAGDALENA

Acte de nomenament de la rondalla
Els Llauradors com a ermitans honorífics
de la Magdalena
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “La mare... quina nit”

Assumpta González · Companyia Fadrell
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
Tres parelles es reuneixen per a sopar; dos són mann
trimoni i els membres de la tercera no es poden veure
l’un a l’altre. Organitza: Ajuntament de Castelló de
la Plana Cicle Castelló a Escena
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DILLUNS 11 DE MARÇ

CENTRE D’INTERPRETACIÓ CASTELL VELL

“Tornem al Castell”

Amb inscripció prèvia dels centres escolars
Del 11 de març al 22 de març. Tradicionals visites
nn
d’escolars al Castell Vell, en què podran gaudir de visites guiades i tallers diversos per a conéixer els orígens
de la ciutat. Organitza: Ajuntament de Castelló de
la Plana
18:30H · CASA DE CULTURA

Conferència “Serenidad ante
la incertidumbre y el caos”

Marta Matarín
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Professora de meditació i membre de l’equip de
nn
coordinació de Brahma Kumaris. Més informació en
http://www.brahmakumaris.es/ Organitza: ONG
Brahma Kumaris
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Tallers d’escriptura creativa Fuentetaja

Coordina l’escriptor Óscar Gual
Entrada prèvia i inscripció en https://fuentetajalitenn
raria.com/inscripciones/inscripcion/taller-de-escritura-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

Entrada lliure
“Historia del arte en cómic”, a càrrec de Pedro Cinn
fuentes, professor de Ciències Socials i dibuixant de
webcòmics. Interpretació musical de l’alumnat del
Conservatori Professional de Música Mestre Tàrrega
de Castelló. Organitza: Llibreria Babel
20:00 H · PINAR DEL GRAU DE CASTELLÓ

Classe pràctica de GPS

Carlos Llop
Entrada lliure
Més informació en http://asmicas.org/es/asocinn
acion/ Organitzen: Ajuntament de Castelló de
la Plana i Associació Micològica de Castelló
Cicle-Taller dilluns micològics

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Concert: Laura Gibson

Taquilla inversa
Laura Gibson és una cantautora multiinstrumentista
nn
nord-americana amb una sensibilitat subjugant i catàrtica. Les seues composicions sempre naixen arran
de terra, germinen en terres fèrtils i després s’alliberen
en paisatges melòdics i sonors de mil colors. El seu
fraseig s’expressa tant des de la música folk com des
del pop indie i es tradueix en discos monumentals com
Empire Builder (2016) o Goners (2018). Organitzen:
Ajuntament de Castelló i Septiembre Recuerdos
Cicle Sons
20:00 H · CASINO ANTIC

Álvaro de la Puerta Swing Trio

Entrada lliure
Álvaro de la Puerta Swing Trio presentarà una senn
lecció de clàssics del swing interpretats en format de
trio al més pur estil crooner. Participants: Álvaro de la
Puerta (veu), Christian Molina (piano) i Daniel Fernández (contrabaix). Organitza: Ajuntament de Castelló
de la Plana Cicle Los lunes concierto
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DIMARTS 12 DE MARÇ
9:30 H · CEIP ISIDORO A. VILLARROYA

L’Escola Canta: Banda Municipal de Castelló
La Banda Municipal actuarà a les 9:30 h a CEIP Isinn

doro A. Villarroya i a les 11:30 h al CC Lope de Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:30 H · SALA D’ACTES DE L’EDIFICI HUCHA

Conferència: “Una mujer al frente de la Junta
de Festes de Castelló en su 30 aniversario”

Noelia Selma
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Conferència a càrrec de l’actual Presidenta de la
nn
Junta de Festes de Castelló. Exercint en el càrrec de
Presidenta des del juliol del 2018, ha estat la primera
dona en en estar al capdavant d’aquest òrgan fester.
Organitza: Fundació Caixa Castelló Cicle Aula
Isabel Ferrer
19:30 H · CARPA JARDÍ CASINO REAL

Conferència: “Un poeta de nuestro tiempo.
Máximo exponente: Francisco Brines”
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Xarrada: “Los perros no van de fiesta”

Entrada lliure
Prepara el teu gos per tal de sobreviure amb èxit a
nn
10 dies de soroll i olors fortes. Organitza: DogCalm i
Llibreria Argot.
19:15 H · CASA DE CULTURA

Conferència “Enriquecimiento de
la religiosidad cristiana”

Miguel Antolí Guarch
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Organitza: Associació Fe y Diálogo
nn

Manuel Vélez
Entrada lliure
Manuel Vélez, doctor en Filologia Hispànica i catenn
dràtic de llengua espanyola. Organitza: Asociación Literaria Castellonense Amigos de la Poesía (ALCAP)
DIMECRES 13 DE MARÇ
9:30 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS

Castellonada 2019

Activitat per a escolars amb inscripció prèvia
Una gimcana per a l’alumnat de diversos centres de
nn
Castelló amb l’objectiu que aprenga a orientar-se amb
mitjans electrònics per la ciutat, que acabarà amb una
teatralització i acompanyament musical sobre ciberseguretat a partir de les 13:30 h a la plaça Hort dels Corders. Organitzen: Ajuntament de Castelló i CEFIRE
10:00 H / 12:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Programa d’educació vial “Road Show”

Espectacle multimèdia d’impacte
Orientat a alumnes d’ESO, Batxiller i FP. Inscripció
prèvia: educacionvial@castello.es / 699 421 718
L’objectiu és baixar la taxa d’accidents de trànsit
nn
utilitzant el testimoni de persones involucrades en els
accidents i mostrant-ne les conseqüències. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
19:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Concert col·laboratiu d’Aisha Burns
amb el viola Jorge Pastor

Entrada lliure fins a completar l’aforament
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
i Universitat Jaume I Cicle Encontres Musicals

19:00H · LLIBRERIA ARGOT

Cicle “Sentirse bien con Alfonso Rigueira
y Suntra Terapias”

Entrada lliure
Organitzen: Suntra Terapias i Llibreria Argot
nn
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19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Icona i la Cultura Popular “Els trabucaires de
la Colla Xaloc a les festes de Castelló”

Toni Águila Fillol
Entrada lliure
Toni Águila, membre de la Colla Dolçainers, Tabalenn
ters i Trabucaires Xaloc de Castelló. Organitza: Babel
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció “La hora del lobo” (‘Vargtimmen’)

Ingmar Bergman · Suècia 1968.
Entrada 3 € · VOSE. B/N. Durada 88’
El pintor Johan Borg i la seua dona viuen en una
nn
illa. Els veïns, els sinistres Von Merken, posseeixen
un cercle d’amistats tan esgarrifós que Johan comença a obsessionar-se amb la idea que els dimonis
l’aguaiten. L’any 1966, Bergman reprèn el manuscrit
que havia esbossat l’estiu de 1965, Els caníbals, que
després d’haver-lo reestructurat, en va néixer la pel·
lícula de semiterror Vargtimmen (L’hora del llop). En
la línia de l’anterior film Persona, resulta una pel·lícula intimista centrada sobre dos personatges, una
dona i un home aïllats en una illa. El pes és portat
sobretot pel personatge masculí, l’artista, del qual
el realitzador ens fa veure les fantasmagories i les
turpituds. A tal efecte, recorre a seqüències oníriques plàsticament fortes. Organitzen: Ajuntament
de Castelló i IVC (Institut Valencià de Cultura)
Cicle En pantalla gran: Ingmar Bergman. Filmoteca Valenciana

DIJOUS 14 DE MARÇ
19:00 H · CASA DE CULTURA

Actuació de l’Associació de
Cant d’Estil de Castelló

Direcció del mestre i cantador Pep Martí
Entrada lliure
Organitzen: Ajuntament de Castelló i l’Associann
ció de Cant d’Estil de Castelló
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació de la novel·la de Juanma Velasco

Entrada lliure
Juanma Velasco és el guanyador de la primera Binn
ennal de Novel·la de l’AEPC. Organitzen: AEPC (Associació d’Escriptors de la Província de Castelló)
i Llibreria Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Taller “Cómo utilizar las historias
para lograr nuestros objetivos”

Alfonso Rigueira
Entrada lliure
Especialista en canvis conversacionals, hipnosi clínn
nica i ericksoniana, PNL. Organitza: Llibreria Babel

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

I Festival Dona + Música
Concert de Jenniffer Panebianco

Jove finalista de Got Talent
Entrada: 6 €
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
Cicle Dia Internacional de la Dona
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DIVENDRES 15 DE MARÇ

18:30 H · SALA D’ACTES DE L’ EDIFICI HUCHA

Espectacle de teatre i titelles:
“L’illa del tresor”

Tarannà Teatre
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Adaptació de l’obra de Stevenson, una de les
nn
obres més emblemàtiques de la literatura, per a dos
pallassos. Es tracta d’una història de vaixells i corsaris, de mapes del tresor i riqueses. Va haver-hi una
època en la qual els pirates eren temuts en alta mar.
Amb banderes negres i calaveres, els seus vaixells
solcaven els mars a la recerca de fortunes i travessaven amb la seua daga a qui tractara d’interposar-se
en el seu camí. Eren feroços i salvatges, i no obeïen
cap llei. Organitza: Fundació Caixa Castelló Cicle
Cuencuentahucha
18:45 H · LLOTJA DEL CÀNEM

Visita guiada a l’exposició fotogràfica “MÁS”

David Salcedo
Entrada lliure
“Una gota més una gota no són dos gotes; és una
nn
gota més gran que està parlant del mar”. Concerteu
visites guiades a l’exposició en aulafotografia@uji.es
/ 964 728 872 Organitzen: Ajuntament de Castelló
i Universitat Jaume I
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT A LA CARPA ENDEI2019 ·
PLAÇA DE LES AULES

Presentació dels llibres:
“Antes. Entonces. Nunca” i “8.38”

Raúl Ariza · Ed. Talentura Libros / Luis Rodríguez
Entrada lliure
Organitza: Llibreria Argot
nn

19:00 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA

Projecció del documental: “La vall de Francolí.
L’alè del Camp” i taula redona

Entrada lliure fins a completar l’aforament
El documental fa un retrat del Camp de Tarragona a
nn
partir de la preocupació dels seus habitants per la salut
i el medi ambient, a més de posar llum a tot allò que
s’amaga darrere de la indústria petroquímica. A partir
de diversos testimonis de la Vall i els seus recorreguts
diaris i de la memòria, ens trobem un mapa dels pobles
que es troben sota la influència més directa del complex petroquímic tarragoní. Uns desplaçaments que ens
descobriran un paisatge desconegut, una agricultura
viva, persones arrelades al medi. Organitzen: Ajuntament de Castelló i Plataforma Frenem la Contaminació (Grau), amb la col·laboració de Plataforma
Cel Net (Tarragona) i Produccions Saurines.
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Meditació guiada: “¿Cuánto tiempo llevas
buscándole y esperándole, a él, a ella, a tu
otra parte?”

Maricarmen/Ishahiel
Entrada lliure
Firma de llibres “Reencuentro de llamas gemelas”.
nn
Organitza: Llibreria Babel
19:15 H · CASA DE CULTURA · ATENEO

Conferència “Mite i realitat de la fundació
de la vila de Castelló pel rei Jaume I”

Vicente García Edo
Entrada lliure
Professor d’Història del Dret i síndic de greuges de
nn
la Universitat Jaume I. Organitza: Ateneo Cultural
Castelló
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DISSABTE 16 DE MARÇ
17:00 H · PLAÇA MAJOR, PESCATERIA I MERCADET

Activitat de dansa destinada a ballar,
aprendre i disfrutar

Inscripció prèvia a l’Estudi de Dansa Coppelia (c/
Bartomeu Reus, 17) abans del 2 de març, o abans
de començar l’activitat a la plaça Major.
Públic recomanat: edats entre 8 i 16 anys.
nn
S’aprendran danses tradicionals de Castelló, balls de
saló o hip-hop. Organitza: Ajuntament de Castelló
de la Plana
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

I Festival Dona + Música
Concert “Tàrrega i el seu llegat”

Marina Salvador, Roselles a Tempo i Mioara Ahicart
Entrada: 6 €
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
Cicle Dia Internacional de la Dona
22:00 H · TEATRE PRINCIPAL

Galania de la reina infantil de les festes de
Castelló per la Banda Municipal de Castelló

Entrada lliure
Abans, a les 21:15 h, acompanyament de l’acte
nn
per part de la Banda Municipal de Castelló. Una festa entranyable, dedicada als càrrecs i implicats més
menuts a les diferents comissions de sector, i a les
festes de Castelló en general. Un dels actes que marquen l’agenda prèvia de la Magdalena. Organitza:
Ajuntament de Castelló de la Plana

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “El método Grönholm”

Jordi Galcerán · Brau Blocau
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
Els quatre últims candidats que aspiren a obtindre
nn
una plaça d’executiu en una important multinacional
són reunits per a ser sotmesos a les proves finals del
procés de selecció. Unes proves absurdes que no pareix
que tinguen relació amb el lloc de treball, però que estan inspirades en tècniques reals de selecció de personal. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Cicle Castelló a Escena
23:00 H · TEATRE PRINCIPAL

Galania de la reina de les festes de Castelló
per la Banda Municipal de Castelló

Entrada lliure
Abans, a les 22:15 h, acompanyament de l’acte. Ornn
ganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

18 ·

DIUMENGE 17 DE MARÇ

DILLUNS 18 DE MARÇ
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Tallers d’escriptura creativa Fuentetaja

Coordina l’escriptor Óscar Gual
Organitzen: Fuentetaja i Llibreria Argot
nn
DIMARTS 19 DE MARÇ
12:30 H · ERMITA DE SANT JOSEP DE CENSAL

Festa de Sant Josep · Festa del Gremi de Fusters

11:00 H · PLAÇA COMUNICACIONS

Concert: Dédalo

Entrada lliure
Esgrima pel Club Esgrima Azahar i activitats de sennn
sibilització mediambiental Jugafusta. Jocs educatius
per a la família. A partir de les 12:00 H, concert del grup
Dédalo, proposta ben singular a la Plana, bevent de l’herència emo-rock i amb detalls que recorden a Fugazi o
Kashbad, així com un ferm desig d’oferir sons diferents
a l’actual escena valenciana. Organitza: Ajuntament
de Castelló de la Plana Cicle Sentim els parcs
11:00 H · PLANETARI

Taller “L’equinocci de primavera”

Caleidoscopio
Entrada lliure
Els equinoccis són eixos dies de l’any en què el dia
nn
i la nit tenen la mateixa duració en qualsevol lloc de la
Terra. Només hi ha dos equinoccis a l’any que, a més a
més, marquen l’inici de la primavera i la tardor. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
12:00 H · PLAÇA MARIA AGUSTINA

Visita guiada a la capella de la Puríssima Sang

Entrada lliure
Més informació en: www.cofradiadelasangre.com
nn
Organitza: Confraria de la Puríssima Sang de Jesús
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “El método Grönholm”

Jordi Galcerán · Brau Blocau
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
Cicle Castelló a Escena

Entrada lliure
Es tracta de la celebració de la festa del titular de
nn
l’ermita i del gremi. Actuació d’una colla de dolçainers
i tabaleters. Organitzen: Ajuntament de Castelló i
Gremi de Fusters de Castelló
DIMECRES 20 DE MARÇ
9:30 H / 11:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Espectacle: “El tio Nelo i les festes de Castelló”

Splai Teatre
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
L’objectiu és donar a conéixer als més menuts l’orinn
gen de les nostres festes. En primer lloc, la fundació
de la ciutat amb el rei Jaume I i la baixada de la població de la muntanya a la plana. En segon lloc, com es
construeix una gaiata, símbol de les festes. I, finalment,
com es va crear el Rotllo i canya, l’himne de les festes
de Castelló. Organitzen: Ajuntament de Castelló i
Splai Teatre Teatrescola 2019
18:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció “Estiu 1993”

Carla Simón · Espanya 2017 · Duració 97’
Entrada lliure
Frida, una xiqueta de sis anys, afronta el primer estiu
nn
de la seua vida amb una família adoptiva després de la
mort de sa mare. Lluny del seu entorn proper, enmig
del camp, la xiqueta haurà d’adaptar-se a la nova situació. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Cicle Dona i Cinema
19:00 H · CASA DE CULTURA

Recital poètic i musical pel Dia de la Poesia

Entrada lliure fins a completar l’aforament
8a edició de la “Festa de la paraula”, celebrant el Dia
nn
Mundial de la Poesia, amb lectures i música en directe.
Organitza: Col·lectiu de la Literatura Verba Manent
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DIJOUS 21 DE MARÇ

9:30 H / 11:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Espectacle: “El tio Nelo i les festes de Castelló”

Splai Teatre
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Tres històries il·lustren l’origen de les festes de la
nn
ciutat de Castelló. En primer lloc, la fundació de la
ciutat amb les tropes del rei Jaume I i la baixada de
la població de la muntanya a la plana. En segon lloc,
com es construeix una gaiata, símbol de les festes. I,
finalment, l’origen del Rotllo i canya, la cançó que és
l’himne de les festes. Un espectacle musical, divertit i
didàctic, perfecte per a donar a conéixer als més menuts l’origen de les nostres festes. L’espectacle inclou
cançons originals i d’altres basades en temes tradicionals cantades en directe pels actors. Una manera
divertida de conèixer la història i tradicions de la ciutat
de Castelló. Organitzen: Ajuntament de Castelló i
Splai Teatre Teatrescola 2019
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Club de lectura amb María Ángeles Fernández

Entrada lliure
Primera sessió de coordinació de membres i lectunn
res. Un club de lectura és un grup de persones que
lligen al mateix temps un llibre. Cada u ho fa a sa
casa, però una vegada a la setmana, a una hora fixa,
es reuneixen tots per a comentar les pàgines que han
llegit des de la trobada anterior. Organitzen: María
Ángeles Fernández i Llibreria Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Conferència: “Código nuevo de PNL”
Fernando Muñoz, neurocoach
Entrada lliure
Organitza: Llibreria Babel
nn

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Gala del Dia de les Persones
amb Síndrome de Down 2019

Entrada lliure fins a completar l’aforament
Grups participants: grup de teatre del Centre Ocupann
cional de la Fundació Síndrome de Down, grup de teatre de voluntaris i persones usuàries de Síndrome de
Down Castelló, grup Dancers Down i grup de zumba de
persones usuàries del Centre Ocupacional. Organitzen: Ajuntament de Castelló i Fundació Síndrome
de Down Castelló
20:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Projecció dels curts: “Peces audiovisuals”
i “Luna cautiva serpiente roja bandeja de plata”

Col·lectiu Dori & Grey i Dostops
Entrada lliure fins completar l’aforament
Les projeccions dels curtmetratges s’acompanyann
ran de la participació i col·loqui amb membres dels
col·lectius realitzadors. Organitzen: Ajuntament de
Castelló de la Plana i Universitat Jaume I Cicle
Sessió Contínua, visibilitzant l’audiovisual local
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DIVENDRES 22 DE MARÇ

18:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Concert “Música de festa”:
Cor de la Universitat per a Majors

Direcció: Fernando Blasco i Santiago Monforte
Entrada lliure
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
i Universitat per a Majors (UJI)
10:30 H · LLIBRERIA ARGOT

Taller: “Técnicas pictóricas”

Entrada lliure
L’objectiu és apassionar-nos amb les tècniques
nn
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... Un cicle ideal per
a dibuixants i pintors, estudiants de Belles Arts, caracterització, tatuadors o simplement apassionats
de les arts en general. Organitza: Llibreria Argot
Cicle Teoría del dibujo y pintura con Mapi Capilla
DISSABTE 23 DE MARÇ
17:00 H · LA GALETA DAURADA

Concerts amb Convulsions, Himura,
Colgate Total i Hatross

Accés lliure
Concert de Magdalena a La Galeta Daurada amb
nn
Convulsions (El Ejido), Himura (Saragossa), i els locals
Colgate Total i Hatros. Quatre bandes de referència
a l’escena del grindcore i metal extrem estatal. Actuació al carrer Cavallers, 38. Organitza: La Galeta
Daurada

DIUMENGE 24 DE MARÇ

23:00 H · RECINTE CONCERTS

Concerts de Magdalena

DESIGUALES
LOS CRIPTOZOOS
LULA

Accés lliure
Concert de Magdalenn
na amb protagonisme
de tres bandes locals de
llarg recorregut i qualitat. DESIGUALES, format pels
germans Octavio i Rubén Garreta, fent rock acústic
de guitarres clàssiques i harmonitzades, com queda
reflectit en el seu últim disc “Íntimos Rivales”. Poprock connectat amb la cançó d’autor i influències
com Drexler, Ismael Serrano, Quique González. LOS
CRIPTOZOOS, punk-rock de Castelló connectat amb
el so dels The Clash o Maniatica. Nascuts l’any 2009
amb Banny (bateria), Lucas (guitarra), Salva (guitarra,
cors), Natxo (veu) i Rosa (veu). Del rock més melòdic
al punk més divertit i combatiu. I tancant, concert de
LULA, el trio castellonenc format per Patrizia Escoín
(Los Romeos, ExFan, Los Amantes), Adela Arrufat i
Félix Ribes. Amb forta projecció exterior a base d’actitud, elegant power pop, punk-pop i simpaties psicodèliques. Els seus cinc àlbums publicats són mostra
de la seua singular personalitat. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
DILLUNS 25 DE MARÇ
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “Más acá del más allá”

Escenatrama
Entrada lliure
Organitzen: Ajuntament de Castelló i Fundació
nn
Dávalos-Fletcher Cicle Teatre de Magdalena
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DIMARTS 26 DE MARÇ

DIMECRES 27 DE MARÇ

11:00 H · CASA ABADIA (PLAÇA DE L’HERBA, S/N)

11:00 H · CASA ABADIA (PLAÇA DE L’HERBA, S/N)

Contaclown
Inscripció prèvia a la Casa Abadia o telf. 964 232 551
Taller d’estimulació a la creativitat durant la setmann
na de festes de Magdalena. Rosabel Canós és actriu,
pallassa, narradora oral i monitora de medi ambient, a
més de creadora de Contaclown. Organitza: Fundació Caixa Castelló

Contaclown
Inscripció prèvia a la casa Abadia o al tel. 964
232 551
Taller d’estimulació a la creativitat durant la setmann
na de festes de Magdalena. Rosabel Canós és actriu,
pallassa, narradora oral i monitora de medi ambient, a
més de creadora de Contaclown. Des de fa vint anys es
dedica professionalment al teatre infantil. Organitza:
Fundació Caixa Castelló

Taller: “Tabalet magdalener”

13:00 H · PLANETARI

Projecció: “Explorant el sistema solar”

Entrada lliure · Valencià · Duració 24’
Més informació en pàgines 27-29. Organitza:
nn
Ajuntament de Castelló de la Plana
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “Tres sombreros de copa”

Amigos del Teatro
Entrada lliure
Organitzen: Ajuntament de Castelló i Fundació
nn
Dávalos-Fletcher Cicle Teatre de Magdalena
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Xarrada: “Sobre las emociones como
mecanismos de supervivencia”
Les emocions són necessàries com a mecanismes
nn

per a la supervivència dels éssers humans, però quan
estem aclaparats i som incapaços d’aconseguir-les
es presenten problemes, conflictes, pors, angoixa…
fins a la caiguda. Així doncs, és 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
CicleTeléfono de la Esperanza

Taller “Pin magdalenero”

13:00 H · PLANETARI

Projecció: “Planetas extrasolares”

Entrada lliure · Castellà· Duració 31’
Fins ara, només coneixem un planeta on s’ha desennn
volupat la vida, el nostre. Podria un planeta extrasolar
ser un lloc adequat per al desenvolupament de la vida?
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “Les glàndules del mono”

L’Armelar
Entrada lliure
Un sainet de Juan Garcia i Enrique Beltrán estrenat
nn
al 1925. Una obra hilarant al voltant de la ridiculesa
humana. Organitzen: Ajuntament de Castelló i Fundació Dávalos-Fletcher Cicle Teatre de Magdalena
18:30 H · LLIBRERIA ARGOT

Cicle poètic “Poetas sin sofá”

Entrada lliure
Un lloc per a compartir, parlar, llegir, escoltar i gaunn
dir de la poesia. Organitzen: María José Sangorrín,
Soledad Benages, Tony Calix i Llibreria Argot
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DIJOUS 28 DE MARÇ

DIVENDRES 29 DE MARÇ

13:00 H · PLANETARI

Projecció: “Deep Sky: cel profund”

Entrada lliure · Valencià · Duració 30’
Al llarg de 30 minuts es presenten les imatges
nn
més espectaculars obtingudes pels grans observatoris del món, tant des de la superfície de la Terra com
des de l’espai. Organitza: Ajuntament de Castelló
de la Plana
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “Una sogra de castanyola”

L’Enfilat
Entrada lliure
Organitzen: Ajuntament de Castelló i Fundació
nn
Dávalos-Fletcher Cicle Teatre de Magdalena
18:00 H · LA GALETA DAURADA

Concert: El Gran Puzzle Cózmico

Accés lliure
Arribat de Saragossa i afincat a Castelló des de fa
nn
anys, en Magdalena no pot faltar mínim una actuació
del Gran Puzzle Cózmico. Ja és tradició. Una proposta
musical on trobem electrònica, actitud punk i tecno
hilarant, mesclats amb lletres àcides, surrealisme, dadaisme, connexions amb l’actualitat,... Les seues sessions han passat pels escenaris més diversos: F.E.A
festival, Electroperra, Faraday, Sintonizza, Periferias,
Apolo 2, BEF, així com festes alternatives. Actuació al
carrer Cavallers, 38. Organitza: La Galeta Daurada
19:00H · LLIBRERIA ARGOT

Taller de tècnica fotogràfica

Rafa Velasco
Entrada lliure
Rafa Velasco, organitza l’últim dijous de mes un tann
ller de tècnica fotogràfica. Organitza: Rafa Velasco
i Llibreria Argot

13:00 H · PLANETARI

Projecció: “Astronomía: 3.000 años
de observación del cielo”

Entrada lliure · Castellà · Duració 31’
Acompanyats pel savi Einstein en format còmic,
nn
repassarem les principals fites astronòmiques dels
últims 3.000 anys i els descobriments realitzats
gràcies a la tecnologia. Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “Tres forasters de Madrid”

L’Enfilat
Entrada lliure
La companyia local L’enfilat ens proposa la seua
nn
adaptació dels “Tres forasters de Madrid” del dramaturg valencià Eduard Escalante (1834-1895).
Escalante, destacat per la seua basta i exitosa producció de sainets a la segona meitat del segle XIX,
suposa una font de valor sociològic per a conèixer la
societat valenciana (sobretot els barris populars) del
segle XIX. Obres que ens parlen d’ambients i personatges tipificats: l’avar, el vell verd, la presumida,
la xica honesta i discreta, el guapo, els coents, etc.
Organitzen: Ajuntament de Castelló i Fundació
Dávalos-Fletcher Cicle Teatre de Magdalena
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DISSABTE 30 DE MARÇ

12:00 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS

IV Trobada de Muixerangues de Castelló
Per quart any consecutiu, s’organitza, en el marc
nn

de les festes de la Magdalena, la Trobada de Muixerangues de Castelló, en què es pot gaudir de
l’espectacle de la construcció de torres humanes
de diverses colles d’arreu del territori. En aquesta
ocasió les encarregades de realitzar la mostra, que
enguany comptarà amb més de 600 participants,
seran la Muixeranga de la Safor i la Colla Castellera
Xiquets de Reus, junt amb l’amfitriona, la Conlloga
Muixeranga de Castelló. Organitzen: Ajuntament
de Castelló de la Plana i la Conlloga Muixeranga
de Castelló
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “Esto es un disparate”

Remei Sánchez · Companyia Baladre
Entrada lliure a recollir en taquilla
La companyia Baladre tanca el Cicle Teatre de
nn
Magdalena amb una obra de Remei Sánchez. Una
proposta al voltant de llestos i espavilats; una paròdia
de la vida quotidiana, on ens riurem dels nostres defectes, manies i virtuds. Organitzen: Ajuntament de
Castelló de la Plana i Fundació Dávalos-Fletcher
Cicle Teatre de Magdalena

21:30 H · RECINTE CONCERTS

Concerts de Magdalena

EL CHAMUYO
MACACO

Accés lliure
Concert de mestissatge per a la penúltima jornann
da de Magdalena. Directe amb El Chamuyo, grup de
rock mestís que ens proposa una diversa i rica paleta sonora: des de la salsa al hard-rock passant per
rumba amb accent flamenc, reggae, candombe, ska,
blues, pop i altres ritmes. Els seus integrants són:
Deivid (veu principal i guitarra), Ferrán (bateria i veu,
Esp.), Pablo (Saxo), Hugo (percussió), Manu (Baix i
veu), Juan fran (Gaita, flautes vàries, clarinet i saxo),
Jorge (guitarra i veu), Laia (Piano i veu), i “El Reggae” (Saxo). Tot seguit, concert de MACACO. Nascuts
l’any 1997 a Barcelona, amb membres originaris de
diversos països com el Brasil, el Camerun, Veneçuela o Espanya, han esdevingut un nom de referència
internacional a les músiques mestiss. Als diferents
discos han anat variant els accents sonors segons
el moment (electro, música llatina, rumba, funk,
reggae,...), així com incursions en diversos idiomes,
com portuguès, francès, anglès, italià o català, sent
el castellà la llengua més habitual als seus temes.
Amb cançons com “Moving” van aconseguir diversos
premis com el “40 principales” o el “Rolling Stone
al Millor Disc”. Organitza: Ajuntament de Castelló
de la Plana
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CINEFÒRUM ALS BARRIS:

“FIGURAS OCULTAS”

Projecció de pel·lícula + col·loqui posterior.
Entrada lliure

DIMARTS 5 MARÇ
10:00 H · POLIFUNCIONAL URBAN LA SALERA
DIMECRES 6 MARÇ
17:30 H · POLIFUNCIONAL LA MARINA · EL GRAU
DIJOUS 7 MARÇ
17.30 H · CENTRE SOCIAL PERPÉTUO SOCORRO
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FINS AL 6 D’ABRIL

DEL 28 DE MARÇ AL 16 DE JUNY

Meravelles de l’Univers

Historia del juguete marítimo español

Entrada lliure

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...

L’exposició recorre més de 100 anys d’història
dels joguets inspirats en la mar i la platja, amb una
mostra d’elements variats, com un submarí de joguet, nines clàssiques amb vestits i complements
mariners o jocs de taula de temàtica marítima. A
més a més, la mostra disposa d’una magnifica
col·lecció d’embarcacions de diferents materials
i tipus: transatlàntics, velers, iots... dels principals
fabricants de joguets valencians i espanyols.
FINS AL 21 DE MARÇ

Con A de Astrónomas
Entrada lliure

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.
Totes les exposicions del Planetari són d’entrada lliure.
L’accés a les exposicions residents queda en funció de les
característiques de les exposicions itinerants. Organitza:
Ajuntament de Castelló de la Plana de la Plana

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 físiques. Amb aquesta exposició, descobrireu les seues 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.
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*HORARI EN DIES FESTIUS
El Planetari de Castelló obrirà el 19 de març en horari de diumenge. Les projeccions seran les corresponents als diumenges. El Planetari de Castelló tindrà
un horari especial durant les festes de la Magdalena
2019:
· Els dos caps de setmana (23-24 i 30-31 de març)
el Planetari romandrà tancat.
· Entre setmana, l’horari del Planetari serà només
de matí (de 9:30 a 13:45 hores). El Planetari romandrà tancat de vesprada.
DIUMENGE 3 DE MARÇ
11:00 H

Taller “Els planetes nans”

Sagals
Entrada lliure
Plutó, junt amb Ceres, Eris, Haumea i Makemake,
és un planeta nan, amb característiques pròpies diferents dels planetes clàssics. En aquest taller descobrirem aquests cossos celestes i elaborarem una
maqueta de Haumea per a celebrar-ne el descobriment fa 16 anys, just el 7 de març de 2003.

DIUMENGE 10 DE MARÇ
11:00 H

Taller: “Explora la Lluna amb robots”

OCA (Ofertas Costa Azahar)
Inscripció prèvia en www.planetari.castello.es
En aquest taller de robòtica utilitzarem robots per
a explorar la Lluna. Les persones participants es dividiran en dos grups d’edat: un grup de 6 a 8 anys
construirà diferents vehicles per a explorar la Lluna,
mentre que el grup de 9 a 11 anys programarà un
robot per a moure els mòduls d’una estació espacial
de la Lluna.
DIUMENGE 17 DE MARÇ
11:00 H

Taller: “L’equinocci de primavera”

Caleidoscopio
Entrada lliure
Els equinoccis són eixos dies de l’any en què el dia
i la nit tenen la mateixa duració a qualsevol lloc de la
Terra. Només hi ha dos equinoccis a l’any que, a més
a més, marquen l’inici de la primavera i la tardor. Per
a descobrir per què ocorre aquest fenomen, veniu al
taller i construirem un model de com la Terra es mou
al voltant del Sol.
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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 €

DIMARTS DE MARÇ
17:00 H

Projecció: “Oceans in Space”

Anglés · 30’
Des dels oceans primitius on va sorgir la vida a la
Terra, viatjarem a la recerca de vida pel nostre sistema solar i planetes extrasolars, mons llunyans al
voltant d’altres estrelles.
18:00 H

Projecció: “De la Terra a l’Univers”

Valencià · 31’
Us convidem a emprendre un viatge de descobriment celeste, que ens portarà a conéixer des de les
teories dels antics astrònoms grecs fins als imponents telescopis de l’actualitat.
19:00 H

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

DIMECRES DE MARÇ
17:00 H

Projecció: “De la Terre à l’Univers”
Francés · 31’
18:00 H

Projecció: “La xiqueta que sabia
caminar a l’inrevés”

Valencià · 30’
Una història capgirada que vol convidar-nos a contemplar el que ens envolta des d’un nou punt de vista. On abans véiem solament sòl, ara potser podrem
veure el cel.
19:00 H

Projecció: “Astronomía: 3.000 años de
observación del cielo”

Castellà · 31’
Acompanyats pel savi Einstein en format còmic,
repassarem les principals fites astronòmiques dels
últims 3.000 anys i els descobriments realitzats gràcies a la tecnologia.
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Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
DIJOUS DE MARÇ

DISSABTES DE MARÇ

17:00 H

11:00 H

Anglès · 31’

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

“Astronomy: 3000 Years of Stargazing”
18:00 H

Projecció: “Deep Sky” (‘Cel profund’)

Valencià · 30’
Al llarg de 30 minuts es presenten les imatges
més espectaculars obtingudes pels grans observatoris del món, tant des de la Terra com des de l’espai.
19:00 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 el moment en què es va formar la Lluna.
DIVENDRES DE MARÇ
17:00 H

Projecció: “Deep Sky” (‘Ciel profond’)
Francés · 30’
18:00 H

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

Projecció: “Deep Sky” (‘Cel profund’)

12:00 H

Projecció: “Mil millones de soles”

Castellà ·35’
En aquesta projecció, descobrirem els milions
d’estrelles que es troben a la Via Làctia i com ha
evolucionat la historia del seu posicionament.
13:00 H

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

19:00 H

Castellà · 31’
Fins ara, només coneixem un planeta on s’ha desenvolupat la vida, el nostre. Podria un planeta extrasolar
ser un lloc adequat per al desenvolupament de la vida?

Castellà · 31’
Acompanyats per Einstein, repassarem les principals fites astronòmiques dels últims 3.000 anys.

Projecció: “Planetas extrasolares”

Projecció: “Astronomía: 3.000 años de
observación del cielo”
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DIUMENGES DE MARÇ

DIMARTS 26 DE MARÇ

11:00 H

13:00 H

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

Valencià · 24’
Ens transporta a diferents escenaris del sistema
solar i aconsegueix despertar la curiositat del públic .

Projecció: “Deep Sky” (‘Cielo profundo’)

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, asteroides i estels.
13:00 H

Projecció: “Abuela Tierra”

Castellà · 30’
La Terra ens explica com es va formar, com va nàixer la vida fins que vam aparéixer els éssers humans,
i coneixerem de primera mà el moment en què es va
formar la Lluna.

Projecció: “Explorant el sistema solar”

DIMECRES DE 27 DE MARÇ
13:00 H

Projecció: “Planetas extrasolares”

Castellà · 31’
Fins ara, només coneixem un planeta on s’ha desenvolupat la vida, el nostre. Podria un planeta extrasolar ser un lloc adequat per al desenvolupament
de la vida?
DIJOUS DE 28 DE MARÇ
13:00 H

Projecció: “Deep Sky” (‘Cel profund’)

Valencià · 30’
Al llarg de 30 minuts es presenten les imatges
més espectaculars obtingudes pels grans observatoris del món, tant des de la superfície de la Terra com
des de l’espai.
DIVENDRES DE 29 DE MARÇ
13:00 H

Projecció: “Astronomía: 3.000 años de
observación del cielo”

Castellà · 31’
Acompanyats d’Einstein, repassarem les principals
fites astronòmiques dels últims 3.000 anys i els descobriments realitzats gràcies a la tecnologia.
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EXPOSICIONS
DEL 7 AL 31 DE MARÇ

DEL 7 AL 31 DE MARÇ

7 MARÇ AL 20 D’ABRIL

“9 d’Octubre 1977.
Retrats d’una il·lusió”

Artistes de l’Ateneo de
Castelló 2019: pintura i
escultura

“Más”.
Fotografies de
David Salcedo

MENADOR ESPAI CULTURAL

CASA DE CULTURA

LLOTJA DEL CÀNEM

Entrada lliure
Aquesta exposició mostra el
material fotogràfic cedit pels
membres del Cameraman amb
imatges de la mítica diada
valenciana 40 anys després
d’aquella excepcional manifestació que va traure al carrer a
milers de valencians que demanaven conjuntament un estatut
d’autonomia política.

Entrada lliure
Aquesta exposició anual té
com a objectiu oferir al public el
testimoniatge d’unes obres realitzades pels artistes de l’Ateneo
de Castelló, amb una sensibilitat
i un sentiment que reflecteixen
la personalitat de cadascun, així
com l’afany de superar-se en
cada obra.

Entrada lliure
Una gota més una gota no
són dos gotes; és una gota més
gran que està parlant del mar.

Horari expositiu de la sala de
dimarts a dissabte de 10:00 a
14:00 h i de 17:00 a 20:00 h.
Diumenges i festius de 10:00
a 14:00 h. Inauguració de
l’exposició: 7 de març a les
19:00 h.

Horari expositiu de la sala de
dilluns a divendres de 10:00 a
14:00 h i de 17:30 a 21:00 h.
Inauguració de l’exposició: 7
de març a les 19:30 h.

Horari expositiu de la sala de
dimarts a dijous de 18:30 a
20:30 h; divendres i dissabtes
d’11:30 a 13:30 h i de 18:30 a
20:30 h.
Inauguració de l’exposició: 7
de març a les 19:30 h
Organitzen: Ajuntament de
Castelló de la Plana i Universitat
Jaume I

Organitzen: Ajuntament de Castelló
i Ateneo Cultural de Castelló

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 consciències amb imatges agressives, pintades amb pinzellada gestual àgil
i expressiva. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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DEL 9 MARÇ AL 4 MAIG

14 MARÇ AL 27 D’ABRIL

“Presons”. Pilar Beltrán,
Pepa L. Poquet i Ester
Pegueroles.

“Acuarel·les”.
Pintura de
Tiberiu Mateescu

GALERIA CÀNEM

CENTRE CULTURAL LA MARINA

MUSEU D’ETNOLOGIA

Entrada lliure
Aquesta exposició col·lectiva
ens mostra els llocs on els
presos, des d’un exercici de
memòria, somien tornar, així
com moments d’evasió viscuts
dins de la presó i paraules que
et poden privar de la llibertat.

Entrada lliure
Aquarel·lista autodidacta i
dissenyador, Mateescu és un
apassionat de l’art gràfic, del
disseny de cotxes i de l’interiorisme, passions que fusiona en el
seu treball, en què pretén unir les
seues nocions arquitectòniques
amb aquells llocs que tenen un
significat per a ell i que, d’alguna
manera, han marcat la seua
infància, des de paisatges urbans
fins a escenes més pictòriques.

Entrada lliure
Exposició dels projectes
participants en el XVI Concurs
de Maquetes de Gaiates dels
escolars de centres d’educació
de primària, secundària i especial, amb la finalitat d’impulsar el
coneixement entre els més joves
dels requisits, els significats i
les condicions que ha de reunir
el monument que representa les
festes de Castelló, la gaiata.

Horari expositiu: de dimarts a
dissabte de 17:00 a 21:00 h.
Inauguració de l’exposició: 9
març.
Organitza: Galeria Cànem

Horari expositiu: de dilluns a
dissabte de 9:00 a 14:00 h i de
16:00 a 22:00 h.
Inauguració: 14 de març a les
19:30 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló

DEL 18 AL 31 DE MARÇ

PER ALUMNES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Castelló 2019

XVI Concurs escolar de
maquetes de gaiata
“Ciutat de Castelló”

ORGANITZA:

PATROCINA:

COL·LABORA:

DIPUTACIÓ
D
E
CASTELLÓ

Ajuntament de
CASTELLÓ DE LA PLANA

A.C. Gaiata 15
SEQUIOL

Inauguració al MUSEU ETNOLÒGIC: 16 de març de 2019

Exposició al MUSEU ETNOLÒGIC: del 16 al 31 de març 2019
informació en: www.sequiolo.es

Horari expositiu: de dimarts a
dissabte de 10:30 a 13:30 h i de
14:30 a 21:00 h. Diumenges de
9:00 a 14:00 h.
Inauguració: 16 de març.
Organitza: Ajuntament de Castelló
i l’Ass. Cultural Gaiata 15 Sequiol

