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DILLUNS 1 D’ABRIL
OFICINA CAIXA RURAL RURALNOSTRA (PL. LA PAU)

Exposició de pintura: “Nonnamaribel”

Entrada lliure
De l’1 d’abril al 30 d’abril. Més informació https://
nn
espacioparaelarteyeltalento.blogspot.com/ Organitza: EsArt - Espacio para el arte y el talento
DIVERSES ESCOLES

DIMARTS 2 D’ABRIL
9:30 H · CEIP ANTONIO ARMELLES

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

Antonio Armelles i a les 11:30 h al CEIP Estepar. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana. Col·
labora: Servei d’Educació del Plurilingüisme de la
Conselleria d’Educació Cicle L’Escola Canta”

Projecte “12 artistes, 12 escoles”
De l’1 d’abril al 5 d’abril. En horari escolar, uns
nn
artistes embelliran diversos centres escolars de Castelló. Enguany ja completem 30 escoles gràcies als
projectes equivalents dels dos anys anteriors. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
DIVERSES ESCOLES

Projecte “Acció Poètica”
De l’1 al 17 d’abril. L’alumnat dels instituts de Casnn

telló embellirà diversos centres escolars de Castelló
amb escrits de poemes coneguts dins del projecte.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Tallers d’escriptura creativa Fuentetaja

Coordina l’escriptor Óscar Gual
Amb inscripció prèvia: fuentetajaliteraria.com
Treball en grup a partir de propostes de treball i
nn
materials tècnics diversos que hem desenvolupat al
llarg de més de 25 anys d’investigació en escriptura
creativa. Entrada prèvia i inscripció prèvia en https://
fuentetajaliteraria.com/inscripciones/inscripcion/
taller-de-escritura-creativa-castellon.Organitzen:
Fuentetaja i Llibreria Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall:
“La dona directiva a l’empresa privada”
Elia Garcia · Coordina Vicent Martínez
Entrada lliure
Organitza: Llibreria Babel
nn

16:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Taller mixt de Teatre de les Oprimides

Inscripció prèvia en http://bit.ly/oprimidasteatro
Taller-laboratori sota la temàtica de drets sexuals
nn
i reproductius. Organitza: Farmamundi amb la col·
laboració de l’Ajuntament de Castelló
18:00 H · LLIBRERIA BABEL

Dia Internacional del Llibre Infantil
Us contarem el conte “Vull volar”, a càrrec de Pere
nn
Duch. Organitza: Llibreria Babel
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Dia Internacional del Llibre Infantil
5 % de descompte en tots els llibres infantils i juvenn

nils. Signaran llibres infantils Miguel Alayrach i Inma
Aragón. Organitza: Llibreria Argot
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció: “Frágil equilibrio”

Entrada lliure fins a completar l’aforament
Tres històries s’entrellacen en tres continents distints:
nn
dos executius japonesos dedicats al treball i al consumisme, una comunitat subsahariana que es juga la vida
intentant creuar la tanca de Melilla i diverses famílies
espanyoles destrossades per la crisi. Aquestes històries s’articulen a través de les paraules de José Mujica,
expresident de l’Uruguai. Organitzen: Ajuntament de
Castelló de la Plana i Oxfam Intermón Castelló
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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 part
nn
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, Alfonso Rigueira
i Llibreria Argot

DIMECRES 3 D’ABRIL
9:30 H · CEIP BENADRESSA

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

Benadressa i a les 11:30 h al CEIP Carles Selma. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana. Col·
labora: Servei d’Educació del Plurilingüisme de la
Conselleria d’Educació Cicle L’Escola Canta”
18:00 H · LLIBRERIA BABEL

Inauguració de l’exposició de pintura
de Mari Carmen Aldás
Entrada lliure
Organitza: Llibreria Babel
nn
19:00H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació de llibre: “Leer después de quemar”

19:15 H · EDIFICI HUCHA · SALA D’ACTES

Confèrencia: “Relaciones económico-sociales
entre la Federación de Rusia y la Comunitat
Valenciana”
Ramón Congonst
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Ramón Congost és el Cónsol Honorari de la Fedenn
ració de Rússia a València, així com també ha destacat la seua tasca empresarial. Organitza: Fundació
Caixa Castelló Cicle Aula Isabel Ferrer
19:15 H · CASA DE CULTURA

Conferència: “La confianza, un proceso
antropológico y espiritual del ser humano”

Teresa Feja i María Dolores Baena
Entrada lliure fins a completar l’aforament
La confiança és el sentiment que ens permet creunn
re en algú o en alguna cosa. Organitza: Associació
Fe y Diálogo

Rafael Soler
Entrada lliure
Antologia poètica. “(...) A través de la seua poesia
nn
tan originalment quotidiana, tan fresca i tan sòlida
com la permanència de la roca de les muntanyes, la
vida del poeta es revela i es manifesta”. Organitzen:
Olé Libros i Llibreria Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Conferència: “Vivir espontáneamente”
Instituto de Terapia Gestalt de Castelló.
Entrada lliure
Organitza: Llibreria Babel
nn
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció: “Como en un espejo”
(‘Såsom i en spegel’)

Ingmar Bergman · Suècia 1961
Entrada 3 € · Duració 91’
Conta la història d’una jove esquizofrènica que
nn
passa el seu temps amb la família en una illa remota
i que té al·lucinacions sobre Déu, el qual se li apareix
en forma d’aranya monstruosa. Organitzen: Ajuntament de Castelló i IVC (Institut Valencià de Cultura)
Cicle En pantalla gran: Ingmar Bergman. Filmoteca Valenciana
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DIJOUS 4 D’ABRIL
9:30 H · CC ESCOLES PIES

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

Escoles Pies i a les 11:30 h al CEIP Cervantes. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana. Col·labora: Servei d’Educació del Plurilingüisme de la
Conselleria d’Educació Cicle L’Escola Canta”
9:45 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “The Picture of Dorian Grey”

Eina d’Escola
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
El protagonista de la història, Dorian, s’obsessiona
nn
amb el seu físic i la seua joventut i pacta amb el diable
per a mantindre’s eternament jove. Només envellirà el
rostre del quadre. Sembla una història bonica, però
els remordiments no deixaran que Dorian visca feliç
aquesta etapa perdurable. Organitza: Eina d’Escola

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació de llibre: “Donde la vida nos lleve”

Mónica Mira · Ediciones Versátil
Entrada lliure
“... Han passat els anys; Gabriela és mare i ha deinn
xat arrere una època complicada que va suposar una
revolució emocional en la seua vida. En el seu lloc en
el món, Peníscola, al qual se sent íntimament i irremeiablement lligada, es veurà obligada a afrontar sentiments que creia desterrats, decisions que havia ajornat”. Organitzen: Editorial Versátil i Llibreria Argot
19:30 H · MUSEU DE BELLES ARTS

Inauguració de l’exposició:
“La vil·la romana de Vinamargo”

Entrada lliure
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana,
nn
IVC (Institut Valencià de Cultura)

16:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Taller mixt de Teatre de les Oprimides

Inscripció prèvia en http://bit.ly/oprimidasteatro
Taller-laboratori sota la temàtica de drets sexuals
nn
i reproductius. Organitza: Farmamundi amb la col·
laboració de l’Ajuntament de Castelló

19:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA · SALA D’ACTES

Open Podium

19:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Taula redona: “Castelló-Safané,
ciutats germanes”

Entrada lliure fins a completar l’aforament
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Taller “Los misterios de la motivación”
Alfonso Rigueira · PNL
Entrada lliure
Organitza: Llibreria Babel
nn

Inscripcions: openpodium.umg@gmail.com
Espai de concerts d’entrenament per a músics
nn
amateurs i professionals de qualsevol edat i nivell.
Experiència enriquidora per a afrontar la por escènica. Públic assistent participatiu i crític. Organitzen:
Ajuntament de Castelló i Escola de Música Unió
Musical del Grau
5 · 6 · 7 D’ABRIL
20:00 H · DIVERSOS ESPAIS

V Fira de teatre breu de Castelló La Ravalera
Entrada: 1 peça 4 €, itinerari complet: 15 €
Més informació en destacat de les pàgines 8 i 9.
nn
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i
La Ravalera Teatre
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DIVENDRES 5 D’ABRIL

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació del llibre: “El arte de cocinar
eventos emocionalmente sabrosos”

Roberto Regal
Entrada lliure
En aquest llibre l’autor combina dos passions: genn
nerar experiències a través d’esdeveniments corporatius i la intel·ligència emocional aplicada a aquests
projectes com la seua raó de ser. Organitzen: Editorial Vinatea i Llibreria Argot
9:30 H · PALAU DE LA FESTA

Festa de la Llengua i de les Paraules:
IV Campionat de Scrabble Escolar en Valencià
Castelló Comarques

Entrada lliure
El valencià es convertirà en el principal protagonisnn
ta en aquest campionat en què competiran les millors
parelles de 3r i 4t d’ESO que representaran els instituts de les comarques de Castelló. Organitza: Club
Scrabble Castelló Comarques
18:30 H · EDIFICI HUCHA · SALA D’ACTES

Teatre familiar d’ombres:
“La Cine-Maleta ambulante”

19:15 H · ATENEO CASA DE CULTURA

Conferència: “¿Qué es comer sano? Mitos,
dudas y engaños en alimentación”

José Miguel Mulet Salort
Entrada lliure
José Miguel Mulet Salort és divulgador científic.
nn
Organitza: Ateneo Cultural de Castelló
19:00 H · CASA DE CULTURA

Presentació del llibre:
“100 historias cortas sobre Castellón”
Amparo Roig
Organitza: Editorial Sar Alejandría
nn

Companyia Lambulante
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Amb Carmela Mayor i Pilar Beltrán, és una proposta
nn
l’atmosfera de la qual es mou entre el circ, la fira i
l’il·lusionisme, amb l’originalitat que el públic no només gaudeix veient la funció sinó que passa a ser-ne
part activa realitzant la seua pròpia silueta. Organitza:
Fundació Caixa Castelló Cicle Cuencuentahucha

19:30 H · DIVINA COMEDIA

18:30 H · LLIBRERIA BABEL

21:30 H · LA PÉRGOLA

Presentació de l’àlbum infantil :
“La revolución de los animales feos”

Entrada lliure
A càrrec dels editors, la il·lustradora Sara Bellés i
nn
l’autor, Miguel Alayrach. Organitza: Llibreria Babel
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

XXIV Festival de Màgia de Castelló

Entrada: 3 €
Comptarà amb la participació del mags MagDani,
nn
Mag Perete, Mag Jula, Mag Laguer i Mag Pinchito, i
amb el Mag Juanjo com a presentador. Organitzen:
Ajuntament de Castelló i Grup Màgic Castelló

Inauguració de l’exposició de pintura “Fluidos”

P. Ruiz Giménez
Entrada lliure
Una varietat de llenços en què l’autor ens dóna la
nn
seua visió particular De La Matèria Líquida. Carrer
Ximénez, 2. Organitza: EsArt - Espacio para el arte
y el talento

Festival Flamenco: Vicente de Montpellier,
La Fabi i Jose “el Fosi” y família

Concert pel Dia Internacional del Poble Gitano
Entrada lliure
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
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DISSABTE 6 D’ABRIL
10:00 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS

Fira de la salut: Dia Mundial de la Salut a Castelló
Estands informatius i activitats esportives i culturals. Organitnn
za: Xarxa Sanitària Solidària amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló de la Plana
10:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

IV Jornades de la Xarxa Sanitària Solidària de Castelló
amb el tema “Salud y mujer: necesidades y desafíos”

Programa i inscripció prèvia: https://redsanitariasolidariacastellon.wordpress.com/
Ponència inaugural sobre desigualtats de gènere en salut,
nn
taula d’experiències i concurs de fotografia, entre d’altres. Organitza: Xarxa Sanitària Solidària amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Castelló de la Plana
12:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació de “La ceràmica a Castelló”

Joan Damià Bautista García
Entrada lliure
“La ceràmica a Castelló (1889-1938)” és el mostrari més
nn
complet de la història dels ceramistes, les fàbriques, els catàlegs,
l’economia, la societat i les escoles de Castelló, l’Alcora, Vila-real,
Onda, Vinaròs i Ribesalbes. Un viatge a través de les imatges
ceràmiques de vora mig segle. Organitzen: Llibres de l’Índex
i Llibreria Argot
18:00 H · PLAÇA DE BOUS DE CASTELLÓ

Gala final i cloenda de l’Escola Canta 2019 Castelló

Entrada lliure
L’Escola Canta ha aconseguit cohesionar quasi 80 centres
nn
escolars en un sol projecte innovador i educatiu fomentant la
llengua i la cultura a través de la música. El dissabte 6 d’abril
més de 2.000 escolars de la ciutat que participen en el projecte
cantaran a la Plaça de Bous, acompanyats de la Banda Municipal
de Castelló, en la cloenda de la iniciativa l’Escola Canta. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana. Col·labora: Servei
d’Educació del Plurilingüisme de la Conselleria d’Educació
Cicle L’Escola Canta

18:30 H · PLAÇA MAJOR

Projecte Bad
Gala final en què els participants de les
nn

classes de ball demostraran al públic el
que han aprés. Organitza: Ajuntament
de Castelló amb la col·laboració de
Coppelia - Estudio de Danza
18:30H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació del llibre “Ovolina”

Veracruz Manzano. Editorial Babidi-Bú
La gallina Ovolina no pot tindre pollets
nn
però, gràcies als animals de la granja, aconseguirà ser una mamà gallina feliç. Aquest
conte és una preciosa manera de mostrar al
teu fill la seua procedència amb estima cap
a ell com a resposta a les seues preguntes.
Organitza: Argot
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

XXIV Festival de Màgia de Castelló

Entrada: 3 €
Festival de Màgia que comptarà amb
nn
la participació del mags MagDani, Mag
Perete, Mag Jula, Mag Laguer i Mag Pinchito, amb el Mag Juanjo com a presentador. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Grup Màgic Castelló
19:00 H · CENTRE CULTURAL LA BOHEMIA

“SolidarizARTE”
Subhasta solidària d’obres d’art a benn

nefici de Huellas Callejeras. Carrer Ciscar,
14. Organitza: Associació Huellas Callejeras
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5 · 6 · 7 · 12 · 13 · 14 · ABRIL DE 2019
DIVENDRES I DISSABTE: 20:00 H
DIUMENGE: 18:00 H
ITINERANT PER DIVERSOS ESPAIS

V Fira de teatre breu de Castelló La Ravalera
Entrada: 1 peça 4 € · Itinerari complet: 15 € (inclou consumició)
Venda anticipada a partir de dia 27 de març a la Llibreria Babel. En internet
nn
www.tictactiquet.com i durant els dies de la fira a la taquilla situada a la plaça
Major a partir d’una hora abans de les funcions
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i La Ravalera Teatre
Més informació: www.laravalerateatre.com
Facebook: La Ravalera Teatre

Espai 1 REFUGI ANTIAERI Plaça Tetuan.

OMBRES Companyia Cent i la mare
Espai 2 CASA DE LA MARQUESA Plaça Cardona Vives, 11.

EL DETECTIU MORGAN I EL JARDÍ DELS SECRETS Cia. Etèria
Espai 3 CASA DELS ORFES Carrer del Bisbe Climent, 24.

FORTE Companyia Balastratge
Espai 4 CASA DELS CARAGOLS Carrer Major, 78.

CASA DE TARGETES

Companyia Separatta Teatre

Espai 5 CASA PAIRAL DEL PARDO Carrer d’Alloza, 130.

ETERNAMENT VIVA Companyia Joc de Dames

DISSABTE 13 D’ABRIL
23:00 H · PLAÇA DE LA PESCATERIA

Concert amb UAL·LA!
Festa 5é Aniversari de La Ravalera
Consumició gratuïta amb l’entrada de l’itinerari de la V Fira La Ravalera.
Ual·la! és una expressió d’alegria, de sorpresa o de curiositat, potser fins i
nn
tot d’indignació… Amb aquesta exclamació us presentem el nostre concert
espectacle: dinàmic, fresc i carregat d’humor.

10 ·

CASTELLÓ
DIUMENGE 7 D’ABRIL

DILLUNS 8 D’ABRIL
DIVERSES ESCOLES

CASTELLÓ

Concert de bandes de la
Comunitat Valenciana

CASTELLÓ

7 d’abril de 2019
Plaça Major, Castelló
Des de les 10.00h
fins a les 20.00h

Concert de bandes de la
Concert de bandes de la
Comunitat Valenciana
Comunitat Valenciana
7 d’abril de 2019
Plaça Major, Castelló

d’abril de 2019
10:00 A 20:00 H7Plaça
· PLAÇA
MAJOR
Major, Castelló
Des de les 10.00h
BIC
Bands
Castelló
fins a les
20.00h
Des de les 10.00h

fins a les 20.00h
Concerts de Bandes
de la Comunitat Valenciana
Jornada de concerts a l’aire lliure per a homenatjar
nn
les bandes de música de la Comunitat, a pocs mesos
del primer aniversari de la seua declaració com a Bé
d’Interés Cultural (BIC). La iniciativa, que porta el nom
de ‘BIC Bands’, s’ha programat en col·laboració amb
la Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana, i arribarà a València, Alacant i Castelló.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

11:00 H · PLANETARI

Taller “La química de l’slime”

Sagals
Inscripció prèvia en www.planetari.castello.es
Voleu saber què hi ha darrere de l’slime? Tota una
nn
reacció química ben divertida. Fabricareu slimes amb
diferents viscositats i podreu decorar-los per a personalitzar-los. Organitza: Ajuntament de Castelló
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció “El mago de Oz” (‘The Wizard of Oz’)

Victor Fleming · EUA 1939
Entrada 3 € · Duració 98’ · Color
La pel·lícula està basada en la novel·la infantil “El
nn
meravellós màgic d’Oz”, de Lyman Frank Baum, en
la qual una jove estatunidenca de l’estat de Kansas
és arrossegada per un tornado fins a una terra de
fantasia on habiten bruixes bones i dolentes, un espantaocells que parla, un lleó covard, un home de
llanda i altres éssers extraordinaris. Organitzen:
Ajuntament de Castelló de la Plana i IVC (Institut
Valencià de Cultura) Cicle Filmoteca Valenciana
· Menuda Filmo

Projecte “12 artistes, 12 escoles”
Del 8 d’abril al 12 d’abril. En horari escolar, uns
nn

artistes embelliran diversos centres escolars de Castelló. Enguany ja completem 30 escoles gràcies als
projectes equivalents dels dos anys anteriors. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
9:45 H / 11:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Representació teatral «El Quijote»

Eina d’Escola
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Narra la història d’un gentilhome d’edat avançada
nn
que, després de llegir molts llibres de cavalleria, decideix convertir-se en cavaller. Amb el seu rossí Rocinante i un veí curt d’enteniment, Sancho Panza, inicia
el seu camí amb la intenció de col·leccionar aventures
i grans històries. Organitza: Eina d’Escola
18:00 H · UNIVERSITAT JAUME I

X Jornades de Terapia Gestalt a Castelló

Amb inscripció prèvia
Del 8 al 10 d’abril. Més informació i inscripció
nn
prèvia en http://terapiagestalt.es/jornadas. Organitza: Instituto de Terapia Gestalt de Castelló amb la
col·laboració de la Universitat Jaume I
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació de llibre: “Errores y otros aciertos”
Andrés Borque
Una mirada personal sobre el pas de l’adolescènnn
cia a la maduresa. Organitzen: Andrés Borque, Ediciones Hidroavión i Llibreria Argot
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 i Argot
19:00 H · CONFRARIA DE LA PURÍSSIMA SANG

Conferència i inauguració de l’exposició
permanent de l’obra pictòrica de la confraria

Entrada lliure
Capella de la Puríssima Sang, plaça Maria Agustina, 1.
nn
Organitza: Confraria de la Puríssima Sang de Jesús

ABRIL 2019 · 11

19:00 H · LLIBRERIA BABEL

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

Entrada lliure
“Dones en la República, escriptores, obreres i acnn
trius”, a càrrec de Rosa Monlleó, Fátima Agut i Eva
Alcón. Part artística: una obra de teatre relacionada
amb el tema. Coordina Vicent Martínez. Organitza:
Llibreria Babel
20:00 H · CASINO ANTIC

Concert: Celia Serrano i Pedro Garrido

Entrada lliure
Celia Serrano i Pedro Garrido ens oferiran
nn
un repertori amb peces de jazz, soul i R&B. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Cicle Los lunes concierto
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció: “Incerta glòria”

Agustí Villaronga · Espanya 2017
Entrada amb invitació a recollir en l’oficina
de Normalització Lingüística (Menador)
Basada en la novel·la de Joan Sales. Front d’Arann
gó, 1937. Lluís, un jove oficial republicà, destinat a
un lloc temporalment inactiu en un desert erm durant la Guerra Civil espanyola, coneix una enigmàtica
viuda de qui s’enamora, la Carlana, que aconsegueix
embabucar-lo perquè falsifique un document que la
convertisca en la senyora de la comarca. Organitzen:
Ajuntament de Castelló de la Plana i Escola Valenciana - Col·lectius per la Llengua i la Cultura
Castelló Cicle “Festa per la Llengua

DIMARTS 9 D’ABRIL
16:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Taller mixt de Teatre de les Oprimides

Inscripció prèvia en http://bit.ly/oprimidasteatro
Taller-laboratori sota la temàtica de drets sexuals
nn
i reproductius. Organitza: Farmamundi amb la col·
laboració de l’Ajuntament de Castelló
18:00 H · BIBLIOTECA MUNICIPAL (C/ MAJOR)

Contacontes: “Contes dins un barret”

Contaclown
Edat recomanada: de 4 a 8 anys
Berta, un dia, es va trobar un barret, però no era
nn
un barret qualsevol. A partir d’aquesta troballa descobreix que no tot és el que sembla i que darrere de
cada barret s’amaguen mil i una històries divertides
i diferents. Espectacle interactiu en què apareixeran
molts personatges i jugarem amb els barrets perquè
el públic puga formar part del espectacle. Contes
d’aventures amb finals plens d’esperança. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
19:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Lliurament del V Premi Platea de Teatre Jove

Entrada lliure
Platea, Associació d’Espectadors, commemorant el
nn
Dia Mundial del Teatre 2019 procedirà al lliurament
del V Premi Platea de Teatre Jove amb la participació
de l’actriu, directora i dramaturga Sònia Alejo i l’actuació de Sosteatre, grup de Teatre de Batxillerat Artístic de l’IES Vicent Sos Baynat. Sosteatre interpretarà
escenes de l’obra “El soldado Schweyk” de Bertolt
Brecht. Organitza: Associació d’Espectadors Platea
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Xarrades d’educació canina DogCalm

Entrada lliure
Tu pots aconseguir un bon passeig. Descobreix
nn
com crear un passeig agradable, sense estirades ni
aversius. Organitzen: DogCalm i Llibreria Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Conferència Icona i la Cultura Popular

Entrada lliure
Icona i la Cultura Popular: “Vivències de Setmana
nn
Santa”, a càrrec de Samuel Fabregat, que ens presentarà el seu llibre “Vivencias de un pregonero de
Semana Santa”, de Sar Alejandría. Organitza: Babel

12 ·

19:15 H · EDIFICI HUCHA · SALA D’ACTES

Confèrencia “El pulso del planeta”

Jorge Fuentes
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Organitza: Fundació Caixa Castelló
nn
Cicle Aula Isabel Ferrer
19:15 H · CASA DE CULTURA

Conferència: “¿Morir en vano?
Una reflexión sobre el morirse”

David Carreres Lacasa
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Si a morir-se se li troba el sentit, acnn
ceptar la mort ha de ser part de la vida.
Organitza: Associació Fe y Diálogo

DIMECRES 10 D’ABRIL
9:45 H / 11:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “Tarzan” i “Jack and the Giant”

Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Organitza: Face2Face Theatre
nn
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Cicle de xarrades CEVA: “Sobre la muerte digna”

Entrada lliure
El Dr. García Conde, catedràtic de Medicina i metge jubilat,
nn
impartirà una conferència a Castelló sobre la mort digna, un tema
polèmic subjecte a dos fonts de pressió: una legislació espanyola
contrària al suïcidi assistit i, d’altra banda, una fractura social
entre els que advoquen per un marc legal i els que rebutgen
aquesta iniciativa avalada en països europeus com Suïssa, Bèlgica i Holanda. Organitzen: CEVA i Argot
19:00 H · CASA DE CULTURA

Revista parlada “Pasqua”

Entrada lliure
Organitza: Confraria Puríssima Sang de Jesús
nn
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Conferència: “Plantas medicinales para
afrontar la primavera”

Francisco Roures
Francisco Roures és fundador i director de l’Escuela Messein.
nn
Docent, quiromassatge, massatge esportiu, naturopatia, dietètica
holística i nutrició esportiva. Organitza: Llibreria Babel
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

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

Carles Alberola · Espanya 2017
Entrada amb invitació a recollir en
l’oficina de Normalització Lingüística
(Menador)
Una nit. Un sopar a l’apartament de
nn
Rubén, un separat a qui els seus millors
amics, el matrimoni format per Jaume i Raquel, han buscat algú amb el propòsit que
Rubén tinga una cita a cegues i deixe de
queixar-se de la mala sort que sempre ha
tingut amb les dones. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Escola
Valenciana - Col·lectius per la Llengua
i la Cultura Castelló Cicle “Festa per
la Llengua

Luis Pasamontes
Entrada lliure
Luis Pasamontes ha sigut ciclisnn
ta professional durant més de deu
anys. Ha corregut en el Tour, Giro i la
Vuelta a Espanya, entre altres competicions. Actualment treballa com
a mentor esportiu. És fundador del
club ‘The League of Gregarious’, en
el qual fusiona la bici i les relacions
entre esportistes i empresaris.Organitza: Fundació Caixa Castelló
Cicle En primera persona

Projecció “M’esperaràs?”

Col·loqui: “El liderazgo del
gregario o la importancia del
trabajo en equipo”
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20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció “Pasión” (‘En passion’)

Ingmar Bergman · Suècia 1969
Entrada 3 € · Duració 100’ · Color
En la pel·lícula tornen a repetir-se els arguments
nn
existencialistes tan comuns en l’autor: existència de Déu, sentit de la vida de l’ésser humà, etc.
Sembla que únicament podem trobar consol i desenvolupar-nos com a persones mitjançant la vida
d’ermità, perquè només així, allunyats de tota civilització, serem lliures. Organitzen: Ajuntament
de Castelló i IVC (Institut Valencià de Cultura)
Cicle En pantalla gran: Ingmar Bergman. Filmoteca Valenciana
DIJOUS 11 D’ABRIL
9:45 H / 11:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Representacions teatrals “Derailed” i “Tarzan”
Face2Face
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Organitza: Face2Face Theatre
nn
16:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Taller mixt de Teatre de les Oprimides

Inscripció prèvia en http://bit.ly/oprimidasteatro
Taller-laboratori sota la temàtica de drets sexuals
nn
i reproductius. Organitza: Farmamundi amb la col·
laboració de l’Ajuntament de Castelló
18:00 H · ESPAI PÚBLIC DE LECTURA CENSAL

Contacontes “Niños y niñas del mundo”

Rebombori
Edat recomanada: de 4 a 8 anys
Filí Fulá és un ocellet meravellós que ha donat la
nn
volta al món i ha conegut xiquetes i xiquets de tots els
continents. De tant en tant ve a Castelló a visitar-nos
i ens conta aquests contes. Contes d’un xiquet maori,
un xiquet xinés, una xiqueta romaní... Basat en la col·
lecció de Patricia Geis, inclou també contes propis.
avinguda Casalduch, 84. Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Presentació llibre: “Esther, un sueño de amor”

Esther Koplowitz i Olivier Herrera
Entrada lliure
Un poemari sobre l’amor sublimat i inaudit per Estnn
her Koplowitz. Organitza: Llibreria Babel

19:00 H - LLIBRERIA ARGOT

Presentació del llibre “Del maltrato al buen
trato en nuestra vida cotidiana”

Mariola Agulleiro
Entrada lliure
“Sóc Mariola, psicòloga i psicoterapeuta; el meu
nn
treball amb les persones incideix en els processos
d’autoconeixement i el desenvolupament de les relacions humanes”. Organitzen: www.espaciobuentrato.com i Llibreria Argot
19:30 H · MUSEO DE ETNOLOGIA

Inauguració de l’exposició “Aeródromos”

Entrada lliure
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
19:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA · SALA D’ACTES

Open Podium

Inscripcions: openpodium.umg@gmail.com
Organitzen: Ajuntament de Castelló i Escola de
nn
Música Unió Musical del Grau
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció “La propera pell”

Isaki Lacuesta i Isa Campo · Espanya 2016 · Dur: 103’
Entrada amb invitació a recollir en l’oficina
de Normalització Lingüística (Menador)
Un adolescent a qui tota la família dóna per mort
nn
reapareix del no-res després d’haver romàs desaparegut durant huit anys. La reincorporació a la vida familiar, marcada pel misteri de la seua desaparició, enterboleix les relacions familiars. A poc a poc sorgirà el
dubte de si realment es tracta del xiquet desaparegut
o d’un impostor. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Escola Valenciana - Col·lectius
per la Llengua i la Cultura Castelló Cicle Festa
per la Llengua

14 ·

DIVENDRES 12 D’ABRIL
PLANETARI DE CASTELLÓ

27es Jornades d’Astronomia

20:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Cine i educació. Projecció de curts.

Entrada lliure fins a completar l’aforament
Curtmetratges realitzats per l’alumnat de l’IES
nn
Professor Broch i Llop (Vila-real). Col·loqui amb l’estudiantat i la professora Beatriz Pascual Mon. Curtmetratges realitzats dins de les assignatures Cultura
Audiovisual i Imatge i So, coordinades per la professora Beatriz Pascual Mon al llarg dels cursos 20152016 i 2017-2018. La selecció inclou quinze peces
audiovisuals creades de forma col·laborativa entre
grups d’estudiants, amb temàtiques i estètiques molt
allunyades entre si. Organitzen: Ajuntament de
Castelló de la Plana i Universitat Jaume I Cicle
Sessió Contínua, visibilitzant l’audiovisual local
12 · 13 · 14 D’ABRIL
20:00 H · DIVERSOS ESPAIS

V Fira de teatre breu de Castelló La Ravalera
Entrada: 1 peça 4 €, itinerari complet: 15 €
Més informació en destacat de les pàgines 8 i 9.
nn
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i
La Ravalera Teatre

V FIRA DE TEATRE BRE

U de CASTELLÓ

Abril / 2019
5, 6 i 7 / 12, 13 i 14 /

HORARI: divendres 17:30-19:45 / dissabte: 10:0013:30 i 16:45-19:45 / diumenge: 10:30-13:00
Del 12 al 14 d’abril. El Planetari de Castelló organn
nitza anualment les Jornades d’Astronomia, dedicades a la divulgació de les diferents disciplines de l’astronomia. Les jornades compten amb un programa
complet amb ponències i conferències, i la tradicional
observació solar amb la participació de la Societat Astronòmica de Castelló (SAC). El programa d’enguany
incorpora la projecció del curt premiat Sputnik, de Vicent Bonet, per a la celebració del Dia Internacional
dels Vols Espacials Tripulats el divendres 12 d’abril, i
una taula rodona sobre turisme i astronomia. Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia en www.planetari.
castello.es fins a completar l’aforament. Organitza:
Ajuntament de Castelló de la Plana
10:30 H · LLIBRERIA ARGOT

“Razón o emoción:
dos maneras de plasmar el arte”

Mª Carmen López Olivares
Entrada lliure
La raó i l’emoció són les dos forces que han governn
nat el pensament artístic al llarg dels segles. Organitzen: Mª Carmen López Olivares i Llibreria Argot
12:00 · TEATRE DEL RAVAL

Presentació “Penyagolosa Trails 2019”

Entrada lliure fins a completar l’aforament
Acte de benvinguda als corredors que particinn
paran del 12 al 14 d’abril en la XXI Marató i Mitja
i la VIII CSP Castelló-Penyagolosa. Organitzen: Club
Esportiu Marató i Mitja amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Castelló, Diputació de Castelló i
la Generalitat Valenciana
18:30 H · CASA DE CULTURA

Audició de piano

Alumnat del conservatori Calasancio
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Audició de piano de l’alumnat del conservatori Cann
lasancio de Castelló. Organitza: Conservatori Calasancio de Castelló
5 PECES DE
MICROTEATRE
5 ESPAIS PER
DESCOBRIR

PREU 1 peça / 4 euros
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19:00H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació de la novel·la: “Sorbos”

Ignacio Murria
Entrada lliure
Una novel·la que ens porta a la vida de postguerra
nn
i les complicades situacions que van marcar la vida
dels espanyols. Una novel·la interessant que parla
molt de les persones i poc de política. Organitzen:
1968 Editores i Llibreria Argot.
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Presentació del llibre: “Anys llum”

Onada Edicions
Entrada lliure
Obra poètica guardonada amb el 21é Premi Jaume
nn
Bru i Vidal de Poesia Ciutat de Sagunt, a càrrec de
Manel Pitarch i per l’autor, Josep Porcar. Organitza:
Llibreria Babel
19:15 H · ATENEO CASA DE CULTURA

Conferència: “¿Contaminación atmosférica:
origen, composición. Consecuencias locales,
regionales y globales”

Vicente Esteve Cano
Entrada lliure
Vicente Esteve és catedràtic de Física Inorgànica de
nn
l’UJI. Organitza: Ateneo Cultural de Castelló
20:15 H · TEATRE DEL RAVAL

Concert de Miguel Verchili
i La Banda Cantino-Mediterránea

Entrada: 10 € / Entrada + DVD: 15 €
Presentació del DVD en directe “La hora de los
nn
osados”. Aquest concert estarà dividit en tres actes
enllaçats entre si, en els quals es representaran temes inclosos en el DVD, revisats per a l’ocasió, cançons noves i altres sorpreses. Organitza: Anartistes
Agència i Productora

DISSABTE 13 D’ABRIL
11:45 H · LLOTJA DEL CÀNEM

Visita guiada a l’exposició fotogràfica “Más”

David Salcedo
Entrada lliure
Per a concertar visites guiades per a grups, envinn
eu un missatge a aula-fotografia@uji.es o telefoneu
al 964 728 872, de dilluns a divendres de 10 a 14
hores. Organitzen: Ajuntament de Castello i Universitat Jaume I
16:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Taller mixt de Teatre de les Oprimides

Inscripció prèvia en http://bit.ly/oprimidasteatro
Taller-laboratori sota la temàtica de drets sexuals
nn
i reproductius. Organitza: Farmamundi amb la col·
laboració de l’Ajuntament de Castelló
18:30 H · LLIBRERIA BABEL

Presentació de la novel·la: “Filferrada,
la platja de les cigonyes negres”

Rosa Miró
Entrada lliure
D’Onada Edicions, premi Vila d’Almassora en la cann
tegoria de narrativa. Organitza: Llibreria Babel
19:30 H · PARRÒQUIA DE SANT CRISTÒFOL

Representació teatral “La pasión de Jesús”

Entrada lliure fins a completar l’aforament
Parròquia de Sant Cristòfol, carrer Lagasca, 2. Ornn
ganitza: Parròquia Sant Cristòfol
20:45 H · CAPELLA DE LA PURÍSSIMA SANG

Concert de música sacra a la capella
de la Puríssima Sang

L’Estança Harmònica
Entrada lliure
Organitza: Confraria Puríssima Sang de Jesús
nn

20:30 H · CAPELLA DE LA PURÍSSIMA SANG

23:00 H · PLAÇA DE LA PESCATERIA

Coral Veus de Lledó
Entrada lliure
Capella de la Puríssima Sang, plaça Maria Agustina, 1.
nn
Organitza: Confraria de la Puríssima Sang de Jesús

Consumició gratuïta amb l’entrada de l’itinerari de
la V Fira La Ravalera.
Ual·la! és expressió d’alegria, sorpresa, curiositat,
nn
indignació… Amb aquesta exclamació us presenten
un concert-espectacle molt fresc. Organitzen: Ajuntament de Castello de la Plana i La Ravalera

Concert de música sacra a la capella
de la Puríssima Sang

Concert amb UAL·LA!
Festa 5é Aniversari de La Ravalera

16 ·

DIUMENGE 14 D’ABRIL

11:00 H · PLANETARI

Taller “Dia Internacional dels
Vols Espacials Tripulats”

Sagals
Entrada lliure
El 12 d’abril, Iuri Gagarin va ser el primer ésser
nn
humà a orbitar al voltant de la Terra. Per a celebrar-ho, construireu i decorareu un coet de paper, i
l’enlairareu amb un llançador d’aire comprimit. A més
a més, podreu reproduir la petjada que Buzz Aldrin va
deixar a la Lluna. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
10:00 H - 18:00 H · PASSADÍS DE LES ARTS · PARC RIBALTA

Festa per la Llengua

Entrada lliure
Festa participativa, lúdica i reivindicativa de les
nn
escoles valencianes. Lloc de trobada de famílies i entitats. Festa oberta a tothom per a celebrar que el valencià, la nostra llengua, construeix ponts de cultura i
convivència. Actuacions, concerts, tallers i expositors.
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i
Escola Valenciana - Col·lectius per la Llengua i la
Cultura Castelló Cicle Festa per la Llengua

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Festival folklòric

Entrada lliure fins a completar l’aforament
Amb motiu de la celebració de Sant Jordi i el Dia
nn
d’Aragó. Participants: Grup folklòric i les escoles de
folklore del Centre Aragonés. Organitza: Centre
Aragonés. Col·labora: Ajuntament de Castelló de
la Plana
18:30 H · COCATEDRAL DE SANTA MARIA

Concert: “Rèquiem de Fauré”

Coral Vicent Ripollés
Entrada lliure
S’interpretarà Rèquiem en Re menor, op. 48, de
nn
Gabriel Fauré, versió de 1893, junt amb les veus
blanques del conservatori Calasancio de Castelló
i l’Orquestra Lírica de Castelló, sota la direcció de
Carlos Pascual. Organitza: Coral Vicent Ripollés i
patrocina Fundació Dávalos-Fletcher
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Tallers d’escriptura creativa Fuentetaja
11:00 H - PLAÇA JAUME RIBES

Activitats de sensibilització mediambiental
Jugafusta. Jocs educatius per a la família

Entrada lliure
A les 12:00 h · Concert de Sara Ledesma. La
nn
jove cantant castellonenca ens presenta el seu primer àlbum en solitari, “Aware”. Cançons plenes
de melodies dolces i connectades amb l’escena i
sons indie-folk. Estarà acompanyada a l’escenari pels músics Loles Veses i Fran Rodríguez. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Cicle Sentim els parcs

Coordina l’escriptor Óscar Gual
Amb inscripció prèvia: fuentetajaliteraria.com
Treball en grup a partir de propostes de treball i
nn
materials tècnics diversos que hem desenvolupat al
llarg de més de 25 anys d’investigació en escriptura
creativa. Entrada prèvia i inscripció prèvia en https://
fuentetajaliteraria.com/inscripciones/inscripcion/
taller-de-escritura-creativa-castellon.Organitzen:
Fuentetaja i Llibreria Argot
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DILLUNS 15 D’ABRIL

DIMARTS 16 D’ABRIL

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació del llibre: “Cartas de
la princesa de los Ursinos”

María Luisa Burguera · Acen Editorial
La història d’aquesta princesa és la història de la
nn
glòria i l’oblit. Va tindre a les seues mans el destí d’una
Espanya en guerra governada per un rei frèvol, Felip V.
Va aconseguir l’afecte de la seua esposa, Maria Lluïsa
de Savoia, de qui va ser alguna cosa més que la seua
cambrera major. Organitza: Llibreria Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art
d’Adall: “La Ravalera Teatre”
Laia Porcar · Coordina Vicent Martínez
Entrada lliure
Organitza: Llibreria Babel
nn
20:00 H · CASINO ANTIC

Concert: Carlos Cervera i José Miguel Moll

Entrada lliure
Carlos Cervera i José Miguel Moll ens sorprennn
dran amb la seua polifacètica manera d’interpretar
un programa de temes pop-rock i de pel·lícules.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Cicle Los lunes concierto
20:00 · TEATRE DEL RAVAL

Concert: Amorante

Taquilla inversa
Iban Urizar –etnomusicòleg guipuscoà, multiinstrunn
mentista forjat en nombrosos i diversos projectes– ha
sigut el responsable d’una de les sorpreses més grates i emocionants dels últims temps; una col·lecció de
cinc cançons que han suposat l’excel·lent posada de
llarg del seu nou projecte: Amorante. Composicions
d’aires orientals, flamencs; músiques amb un discurs
suggeridor i ple de matisos. Organitzen: Ajuntament
de Castelló i Associació cultural Septiembre Recuerdos Cicle Sons

9:30 H / 11:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “Els contes del tío Nelo”

Splai Teatre
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
El tio Nelo és un simpàtic iaio que ha viatjat per tot
nn
el món i ha conegut moltes terres i cultures. Així que,
ara, junt amb els seus amics el gall Sebastià i les simpàtiques floretes, conta històries de tot el món, d’ací i
d’allà, amb danses i músiques tradicionals, amb reis
i princeses, amb selves i animals. Organitza: Splai
Teatre Cicle TeatreEscola 2019
18:00 H · BIBLIOTECA MUNICIPAL (C/ MAJOR)

Contacontes: “Contes d’amor
i emocions dolces”

Món d’Animació
Edat recomanada: de 4 a 8 anys
“Endevina com t’estime”, que narra la història de
nn
dos llebres, una de gran i una de menuda, que demostren com s’estimen. El conte “Besos Besos”, que
s’acompanya amb una caixeta plena de besets amb
què els participants podran saber com són els besos,
de què fan olor, si fan pessigolles... Per acabar, “Paraules dolces”, que és un conte en què un ratolí vol
dir les seues paraules dolces i no troba el moment,
fins que al final del dia no es pot aguantar més i li
ixen des de dins com una explosió. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

18 ·

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Cicle de xarrades CEVA: “Els masovers de
l’Alcalatén: un món desconegut”
Joaquín Escrig, historiador
Entrada lliure
Organitza CEVA i llibreria Argot
nn
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Conferència: “Código Nuevo de PNL.
Programación Neurolingüística PNL”
Fernando Muñoz, neurocoach
Organitza: Llibreria Babel
nn

DIMECRES 17 D’ABRIL
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Conferència: “La Ciencia frente a
los desafíos del futuro”

Gustavo Malloll Gasch,
Gustavo Malloll és responsable de l’Àrea Estratènn
gica de Màquines i Prototips a l’Institut de Tecnologia
Ceràmica. Organitzen: Babel i Oxfam-Intermón
19:30 H · EDIFICI HUCHA · SALA D’ACTES

“La Suite Orquestral: Telemann i Rameau”

Concert de l’Orquestra Barroca del Conservatori
Superior de Música de Castelló
Entrada amb invitació. Cal recollir les entrades a
la Casa Abadia.
Sota la direcció del violinista Ángel Sampedro, l’Ornn
questra Barroca interpretarà La Suite Orquestral del
compositor barroc alemany Georg Philipp Telemann, un
dels músics més destacats del segle XVIII. A més, s’inclouran obres de Jean-Philippe Rameau, el compositor,
clavecinista i teòric musical francés més influent de
l’època barroca. Organitza: Fundació Caixa Castelló
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció “La flauta mágica” (‘Trollflöjten’)

Ingmar Bergman · Suècia 1975 · Color
Entrada 3 € · Duració 135’
Adaptació de l’òpera de Mozart. El príncep Tamino s’ha
nn
enamorat de la princesa Pamina, però aquesta ha sigut
segrestada per Sarastro. La mare de la princesa, l’incita
a rescatar-la i li fa una promesa. Organitzen: Ajuntament de Castelló i IVC (Institut Valencià de Cultura)
Cicle En pantalla gran: Ingmar Bergman. Filmoteca Valenciana

DIJOUS 18 D’ABRIL
19:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA · SALA D’ACTES

Open Podium

Inscripcions: openpodium.umg@gmail.com
Laboratori musical per a amateurs i professionals
nn
de qualsevol edat i nivell. Organitzen: Ajuntament de
Castelló i Escola de Música Unió Musical del Grau
20:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Inauguració de l’exposició “Arts plàstiques
del Premi Ciutat de Castelló 2019”

Entrada lliure
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
DIVENDRES 19 D’ABRIL
20:00 H · PLAÇA MAJOR

Processó Sant Soterrar
Itinerant des de la plaça Major fins a la capella de
nn
la Puríssima Sang, amb l’acompanyament de la Banda Municipal de Castelló.Organitza: Confraria de la
Puríssima Sang Actes de Setmana Santa
DISSABTE 20 D’ABRIL
19:00 H · LA PÈRGOLA

Festival Metalterraneo

Entrada: 12 €
Dry River, Lèpoka, Katoa i Abyssmo Metalterraneo
Quatre bandes locals que van del rock progressiu al
nn
folk-metal, passant pel groove metal o el power-metal.
Organitza: Abyssmo Metalterráneo
DIUMENGE 21 D’ABRIL
9:30 H · CAPELLA DE LA SANG

Processó de la Resurrecció

Banda Municipal de Castelló
Organitza: Confraria de la Puríssima Sang
nn
Actes de Setmana Santa
11:00 H · PLANETARI

Taller “Dia de la Terra”

Baobab
Entrada lliure
El 22 d’abril celebrem el Dia de la Terra per a prendre
nn
consciència sobre els problemes del medi ambient.
Enguany està dedicat a la protecció de les espècies.
Al taller coneixereu la tortuga que viu al Desert de les
Palmes. Organitza: Ajuntament de Castelló
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DILLUNS 22 D’ABRIL

23-24-25-26 D’ABRIL

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Tallers d’escriptura creativa Fuentetaja

Coordina l’escriptor Óscar Gual
Organitzen: Fuentetaja i Llibreria Argot
nn
DIMARTS 23 D’ABRIL
TOT EL DIA · LLIBRERIA ARGOT

Dia Internacional del Llibre: XVII Trobada
d’escriptors i lectors a la Llibreria Argot
Signatura de llibres, descomptes, xarrades i photonn

call amb els teus escriptors favorits. Amb l’escriptor
castellonenc Julio César Cano i membres destacats
de la Associació d’Escriptors de Castelló i El Pont
Cooperativa de Lletres. A les 19 h, Pilar Bellés donarà la conferència “Santa Teresa d’Àvila: patrona dels
escriptors” Organitzen: Llibreria Argot, AEPC i El
Pont.
TOT EL DIA · SALA SAN MIGUEL

Dia del Llibre a la Fundació Caixa Castelló
Amb motiu de la celebració del Dia del Llibre, la
nn

Fundació Caixa Castelló habilitarà un espai a la Sala
San Miguel de Castelló per a venda de les seues publicacions a preu reduït. Tots els ingressos rebuts es
destinaran a la seu castellonenca d’ASEMI, Asociación de Enfermedades Minoritarias de la Comunidad
Valenciana, per a col·laborar amb el finançament de
projectes d’investigació en els quals col·labora l’associació amb seu a Castelló. Organitza: Fundació
Caixa Castelló
TOT EL DIA · LLIBRERIA BABEL

Sant Jordi a la Llibreria Babel
Paradeta de llibres a la plaça Na Violant d’Honnn

gria. Amb els llibres més interessants i les últimes
novetats. Signatura de llibres a càrrec dels nostres
autors. Fotoreclam “25 anys de Babel”. Si us feu una
fotografia davant del nostre fotoreclam, us regalarem
un llibre de la nostra cistella literària. I durant tot el
dia, un 10 % de descompte en la compra de llibres.
Organitza: Llibreria Babel

DE 9:00 H A 14:00 H · PLANETARI

Campus De Pasqua

Sagals
Amb inscripció prèvia i gratuïa
Activitat gratuïta dirigida a menors de 3 a 12 anys,
nn
amb inscripció prèvia en www.sagals.es/planetario
a partir del 3 d’abril fins a completar l’aforament. El
Planetari de Castelló organitza un campus de Pasqua
dedicat a la llum. Quatre dies d’experiments relacionats amb la llum, manualitats i jocs cooperatius. El
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
DIMECRES 24 D’ABRIL
10:30 H · CASA ABADIA · SALA POLIFUNCIONAL

Taller “Llum de vidre” amb motiu
de l’exposició “La llum de la memòria”

Inscripció prèvia a la Casa Abadia
En el taller es treballarà a partir de la recreació
nn
d’una vidriera i els jocs de llum com a element artístic, amb l’objectiu de donar a conéixer diferents
tècniques de creació plàstica i treballar amb diferents
materials. Organitza: Fundació Caixa Castelló
18:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció “Rara”

Dir. Pepa San Martín · Xile 2016 · Duració 93’
Entrada lliure
Que t’agraden els xics, estar molt unida a la teua
nn
millor amiga i així i tot no explicar-li els teus secrets; tenir problemes al col·legi i uns pares avorrits.
Aquests són els tipus de problemes als quals s’enfronta una xica de 13 anys. Per a Sara això no té res
a veure amb el fet que la seua mare visca amb una
altra dona. Organitza: Ajuntament de Castelló de la
Plana Cicle Dona i Cinema

20 ·

18:30H · LLIBRERIA ARGOT

Cicle poètic “Poetas sin sofá”

Entrada lliure
Un lloc per a compartir, parlar, llegir, esnn
coltar i gaudir de la poesia. Organitzen:
María José Sangorrín, Soledad Benages, Tony Calix i Llibreria Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Conferència “Santa Teresa de
Ávila: coraje y rebeldía”

Pilar Bellés
Entrada lliure
Basada en els seus llibres nous: Viennn
tos nuevos (poesia) i Santa Teresa de Ávila:
coraje y rebeldía (assaig i poesia). Lectura
de poemes espirituals a càrrec de María
Ángeles Ortí. Organitza: AMART i Llibreria Babel
DIJOUS 25 D’ABRIL
PLAÇA SANTA CLARA

35a edició de la Fira del Llibre
Fira del Llibre del 25 d’abril fins al 5
nn

de maig. Horaris de dilluns a divendres de
10:00 a 13:30 h i de 17:00 a 21:00 h.
Festius de 10:30 a 14:00 h i de 17:30
a 21:00 h. Organitzen: Gremi de Llibreters i Ajuntament de Castelló de la
Plana
10:30 H · CASA ABADIA
SALA POLIFUNCIONAL

Taller “Llum de vidre” amb motiu
de l’exposició “La llum de la
memòria”

Inscripció prèvia a la Casa Abadia
Organitza: Fundació Caixa Castelló
nn
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Taller de tècnica fotogràfica

Rafa Velasco
Entrada lliure
Rafa Velasco organitza tots els últims
nn
dijous de mes un taller de tècnica fotogràfica. Organitzen: Rafa Velasco i Llibreria Argot

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Concert-espectacle “Ovidi4 Cuidem-nos”

David Fernández, Mireia Vives, David Caño i Borja Penalba
Entrada 12 €
El quartet format pel periodista David Fernández, el poeta Dann
vid Caño i els músics Borja Penalba i Mireia Vives va nàixer com
un homenatge a l’obra i la figura d’Ovidi Montllor. Organitza:
Produccions Metrònom
DIVENDRES 26 D’ABRIL
10:30 H · LLIBRERIA ARGOT

Taller “Técnicas pictóricas”

Entrada lliure
L’objectiu és apassionar-nos amb les tècniques pictòrinn
ques 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
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Cicle de xarrades CEVA: “Legalització o abolicionisme
de la prostitució”

Entrada lliure
Moderat per Àngels Aparici, ens trobarem amb visions contrann
posades, ja que uns creuen en la seua legalització i uns altres la
consideren una xacra. Organitzen: CEVA i Llibreria Argot
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

8a Lliga d’Improvisació Teatral de Castelló
En la Lliga d’Improvisació els equips s’encaren per a crear les minn

llors històries possibles a partir dels títols proposats pel públic. Vint
actors i actrius, quatre equips, una final. Més informació www.improplana.com. Organitzen: Ajuntament de Castelló i Improplana

ABRIL 2019 · 21

DISSABTE 27 D’ABRIL

DIUMENGE 28 D’ABRIL

17:30 H · SALA ZONA 3

11:00 H · PARC GEÒLEG JOSÉ ROYO

Entrada: 5 €
Reserva de places: 635 586 084 - salazona3.es
Un extraterrestre que ha vingut de vacances a la
nn
Terra ens explica les aventures que ha viscut en planetes com Krypton o Alderaan. Carrer Bisbe Salinas,
6. Més informació en www.salazona3.es. Organitza:
Sala Zona 3

al més pur estil del rock americà formada per Abisai
Cruella, Rafael Franco, Justo Navarro, José Calduch i
Víctor Bernat, que interpreten temes clàssics del rock.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Cicle Sentim els parcs

“El turista de las galaxias”

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “La palanca de Ca”

Joan Comes · Companyia Els Ubús
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
Sembla que en un punt de la història Arquimedes
nn
va dir: doneu-me un punt de suport i mouré el món. La
idea no està gens malament, i és que... quantes vegades voldríem una palanca màgica per a moure-ho
tot amb un esforç mínim? Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana Cicle Castelló a Escena

Activitats de sensibilització mediambiental
Jugafusta. Jocs educatius per a la família.
A les 12:00 h, concert de Route 666. Una banda
nn

11:00 H · PLANETARI

Taller “Exoplanetes: planetes
en altres estrelles”

Caleidoscopio
Entrada lliure
Aprofitant la celebració del Dia Internacional del
nn
Llibre, en aquest taller combinarem ciència i literatura. Descobrirem els exoplanetes Quijote, Sancho, Rocinante i Dulcinea que orbiten al voltant de l’estrella
Cervantes amb un joc didàctic. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
12:00 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS

Espectacle pel Día Internacional de la Dansa

A càrrec de diverses escoles de dansa locals
Participen: La Zapatilla Roja Echegaray, Dance
nn
Factory, Coppelia, Compassos, Joven Ballet de Castelló, Aula Reggia, Papa Rumba Moviments, Castellón
Baila i Conservatorio Profesional de Danza de Castelló. Mundialment celebrat a l’abril, el Dia Internacional
de la Dansa va ser establert pel Comitè de Dansa de
l’Institut Internacional del Teatre de la Unesco el 1982
amb la finalitat d’atreure l’atenció sobre l’art de la
dansa. Una bona excusa per reunir a tots els gèneres
celebrant aquesta manifestació artística i la seua universalitat en nom de la pau i l’amistat. Organitzen:
Ajuntament de Castelló de la Plana i Associació
Cultural Terpsícore
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DILLUNS 29 D’ABRIL
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Tallers d’escriptura creativa Fuentetaja

17:00 H · ERMITA DE LA MARE DE DÉU DEL LLEDÓ

Actuació artística i concurs
“Vine a pintar a Lledó”

Coordina l’escriptor Óscar Gual
Amb inscripció prèvia: fuentetajaliteraria.com
Treball en grup a partir de propostes de treball i
nn
materials tècnics diversos que hem desenvolupat al
llarg de més de 25 anys d’investigació en escriptura
creativa. Entrada prèvia i inscripció prèvia en https://
fuentetajaliteraria.com/inscripciones/inscripcion/
taller-de-escritura-creativa-castellon.Organitzen:
Fuentetaja i Llibreria Argot

Entrada lliure
L’acte compta amb una actuació amenitzadora de
nn
l’esdeveniment. Organitzen: Confraria de la Mare
de Déu del Lledó, Ajuntament de Castelló de la
Plana i Institut Valencià de Cultura Festes per la
Mare de Déu del Lledó

19:00 H · LLIBRERIA BABEL

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

19:00 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS

Joan Comes · Companyia Els Ubús
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
Cicle Castelló a Escena

Banda Municipal de Castelló
Organitzen: Confraria de la Mare de Déu del Lledó,
nn
Ajuntament de Castelló de la Plana i Institut Valencià de Cultura Festes per la Mare de Déu del Lledó

Teatre: “La palanca de Ca”

Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art
d’Adall: “La gestió de la diversitat lingüística
a l’escola”
Anna Marzà · Coordina Vicent Martínez
Organitza: Llibreria Babel
nn

Concert “Cantata Mariae”

DEL 25 D’ABRIL AL 5 DE MAIG

PLAÇA SANTA CLARA

35a edició de la
FIRA del LLIBRE

Horaris de dilluns a divendres de 10:00 a 13:30 h i de 17:00 a 21:00 h.
Festius de 10:30 a 14:00 h i de 17:30 a 21:00 h.
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DIMARTS 30 D’ABRIL
9:00 H / 11:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Xarrada taller: Projecte “Supera’t”

Entrada lliure fins a completar l’aforament
Amb la ponent Patricia Campos, expilot de l’Armann
da Espanyola i entrenadora de futbol professional, es
pretén transmetre valors com la solidaritat, el respecte, la convivència intercultural, la valentia i la disciplina, i influir positivament en el desenvolupament personal de les persones joves de la ciutat. Organitza:
Ajuntament de Castelló de la Plana
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
19:15 H · CASA DE CULTURA

Conferència “Encontrar a Dios en la vida”

Darío Mollá Llácer
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Tal volta eixe Déu llunyà o absent estiga més prop
nn
del que imaginem en la nostra vida. Organitza: Associació Fe y Diálogo
19:30 H · TEATRE PRINCIPAL

XXXV Certamen literari Flor Natural
Santa Maria del Lledó

Entrada lliure
Lectura i lliurament del premi al millor poemari denn
dicat a enaltir la figura de la Lledonera. Organitzen:
Confraria de la Mare de Déu del Lledó, Ajuntament
de Castelló de la Plana i Institut Valencià de Cultura Festes per la Mare de Déu del Lledó
19:30 H · CASINO ANTIC · CARPA JARDÍ

Poètica i recital de Manuel Ruiz Amezcua

Entrada lliure
Organitza: Asociación Literaria Castellonense
nn
Amigos de la Poesía (ALCAP)

19:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Concert col·laboratiu: Tom Brosseau amb
Pleasant Dreams

Entrada lliure fins a completar l’aforament
Tom Brosseau, originari de Dakota del Nord, ha
nn
canviat els remots paisatges de la seua regió natal
pel bullici de Los Angeles, on actualment resideix,
sense que això haja influït en absolut en tot el que
envolta a la seua música; la reflexió, la pausa i calidesa regnants a l’Amèrica profunda, la que inspira
la temàtica i textures que dibuixa en el seu repertori.
Les històries que ens explica a través de la seua delicada veu i nua guitarra desprenen una honestedat
i autenticitat no tan comuns en aquests temps de
productes sonors d’un sol ús. En aquesta ocasió Tom
Brosseau visita Castelló per tal d’oferir una proposta d’exclussivitat local: un concert col·laboratiu amb
Pleasant Dreams. El grup de la Plana ha estat una
de les propostes eixides des d’ací amb una més que
interessant projecció i acollida a l’escena indie estatal. Alhora, Pleasant Dreams també han destacat per
connectar amb gust el seu indie-pop amb l’herència
del folk local i mediterrani. Organitzen: Ajuntament
de Castelló de la Plana i Universitat Jaume I
Cicle Encontres Musicals
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espectacle de narració oral confegit de fragments de vida. Del
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*HORARI EN DIES FESTIUS
El Planetari de Castelló obrirà el 19 d’abril (Divendres
Sant) en horari de diumenge. Les projeccions seran
les corresponents als diumenges.
DIUMENGE 14 D’ABRIL
11:00 H

Taller “Dia Internacional
dels Vols Espacials Tripulants”

Sagals
Entrada lliure
El 12 d’abril, Iuri Gagarin va ser el primer ésser
humà a orbitar al voltant de la Terra. Per a celebrar-ho, construireu i decorareu un coet de paper,
i l’enlairareu amb un llançador d’aire comprimit. A
més a més, podreu reproduir la petjada que Buzz Aldrin va deixar a la Lluna.
DIUMENGE 21 D’ABRIL
11:00 H

Taller “Dia de la Terra”

Baobab
Entrada lliure
Anualment, el 22 d’abril se celebra el Dia de la
Terra per a prendre consciència sobre les problemes
del medi ambient i enguany està dedicat a la protecció de les nostres espècies. En aquest taller podreu
conéixer la tortuga mediterrània que viu al Desert de
les Palmes, i fareu la vostra pròpia tortuga.

DIUMENGE 28 D’ABRIL
11:00 H

Taller “Exoplanetes: planetes
en altres estrelles”

Caleidoscopio
Entrada lliure
Aprofitant la celebració del Dia Internacional del
Llibre, en aquest taller combinarem ciència i literatura. Descobrirem els exoplanetes Quijote, Sancho,
Rocinante i Dulcinea que orbiten al voltant de l’estrella Cervantes amb un joc didàctic.
23-24-25-26 D’ABRIL
DE 9:00 H A 14:00 H · PLANETARI

Campus de Pasqua

Sagals
Amb inscripció prèvia i gratuïa · De 3 a 12 anys
Activitat gratuïta dirigida a menors de 3 a 12 anys,
amb inscripció prèvia en www.sagals.es/planetario a
partir del 3 d’abril fins a completar l’aforament. El
Planetari de Castelló organitza un campus de Pasqua
dedicat a la llum. Al llarg de 4 dies, farem experiments relacionats amb la llum i coneixerem la història del seu estudi. Però també hi haurà temps per a
manualitats i jocs cooperatius. El campus està dirigit
a menors de 3 a 12 anys.
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FINS AL 6 D’ABRIL

FINS AL 16 DE JUNY

Meravelles de l’Univers

La mar de juguetes

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.
DEL 9 D’ABRIL AL 23 DE JUNY

Un univers de llum
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

La llum inunda el nostre Univers des del primer
moment, i gràcies a aquesta podem observar estreles i galàxies a milions d’anys llum. Però també
és responsable de fenòmens com els arcs de Sant
Martí o les aurores polars. En aquesta exposició
veurem les diferents propietats de la llum, així com
les aplicacions en medicina, producció d’energia o
la seua relació amb l’art.
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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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 D’ABRIL
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 D’ABRIL
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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DIJOUS D’ABRIL
17:00 H

“Astronomy: 3000 Years of Stargazing”
Anglès · 31’
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 D’ABRIL
17:00 H

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

Projecció: “Explorant el sistema solar”
Valencià · 24’
19:00 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?
DISSABTES D’ABRIL
11:00 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.
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

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

Castellà · 31’
Acompanyats per Einstein, repassarem les principals fites astronòmiques dels últims 3.000 anys.
DIUMENGES D’ABRIL
11:00 H

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

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.
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.

30 ·

EXPOSICIONS
DEL 3 AL 23 D’ABRIL

4 D’ABRIL AL 9 DE MAIG

Arts plàstiques del Premi
Ciutat de Castelló 2019

La vil·la romana
de Vinamargo

MENADOR ESPAI CULTURAL

MUSEU DE BELLES ARTS

Entrada lliure
Exposició que recull les obres
seleccionades per a la 26a edició del Premi Ciutat de Castelló
d’Arts Plàstiques.

Entrada lliure
La vil·la romana de Vinamargo
és un dels jaciments romans més
importants de la província de
Castelló. L’exposició ens acosta
a aquest interessant jaciment de
l’antiguitat clàssica, a través de
diferents objectes que van formar
part de la quotidianitat dels seus
habitants i que ens mostren
com vivien, què menjaven, com
s’entretenien o en què creien.

Inauguració: 18 d’abril a les
20:00 h.
Horari expositiu: 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.
Organitza: Ajuntament de Castelló
de la Plana

Horari expositiu: de dimarts a
dissabte de 10:00 a 14:00 h i de
16:00 a 20:00 h. Diumenge de
10:00 a 14:00 h.

FINS AL 20 D’ABRIL

“Más”. Fotografies de
David Salcedo
LLOTJA DEL CÀNEM
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 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.
Organitzen: Ajuntament de
Castelló de la Plana i Universitat
Jaume I

Organitza: Ajuntament de Castelló
de la Plana. Col·labora: Institut
Valencià de Cultura i la Diputació
de Castelló

FINS AL 26 D’ABRIL

La Conciencia del camino.
Pintures de Nacho Puerto
FAÇANA DEL MERCAT CENTRAL
Exterior

DEL 6 AL 15 D’ABRIL

II Concurs de fotografia
de la Xarxa Sanitària
Solidària de Castelló
MENADOR ESPAI CULTURAL

Exposició fotogràfica en el
marc de les Jornades de la Xarxa
Sanitària Solidària.
Organitzen: Ajuntament de Castelló i Xarxa Sanitària Solidària
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11 D’ABRIL AL 6 DE MAIG

Aeròdroms valencians de
la Guerra Civil.
Càtedra Demetrio Ribes
MUSEU D’ETNOLOGIA
Entrada lliure
Exposició fotogràfica que té
com a finalitat presentar les
infraestructures aeroportuàries
en el context del conflicte de la
Guerra Civil espanyola.
Inauguració de l’exposició: 11
d’abril a les 19:30 h.

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
Organitza: Ajuntament de Castelló
de la Plana

FINS AL 27 D’ABRIL

“Acuarel·les”.
Pintura de
Tiberiu Mateescu

MES D’ABRIL

“La llum de la memòria”
Patrimoni historic-artístic
castellonenc

CENTRE CULTURAL LA MARINA

SALA SAN MIGUEL

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 única amb peces
inèdites d’un valor patrimonial
inigualable recuperades pel Servei de Restauració i Conservació
de Béns Culturals. Obres dels
segles XV al XVIII, que són el més
selecte dels apartats d’orfebreria, pintura, teixits i escultura
de les nostres comarques. Entre
els artistes representats s’hi
troben Ribalta, Ignacio Vergara,
Quinzá, Esteban March, Antonelli,
Vicente Gosalbo, Urbano Fos,
panells de la Reial Fàbrica de
Ceràmica de l’Alcora, etc. Horari
expositiu: de dilluns a dissabte
de 17:30 a 20:30 h. Diumenges
i festius tancat.

Horari expositiu: de dilluns a
dissabte de 9:00 a 14:00 h i de
16:00 a 22:00 h.
Organitza: Ajuntament de Castelló
de la Plana

Organitza: Fundació Caixa Castelló

FINS AL 4 DE MAIG

“Presons”.
Exposició Col·lectiva
GALERIA CÀNEM
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. Horari expositiu: de dimarts a dissabte de 17:00 a 21:00 h.
Organitza: Galeria Cànem

