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DIJOUS 2 DE GENER
17:30 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS
Espectacle: La Madeja
Companyia Irene de Paz
Entrada lliure
nnLa Madeja és un solo d’equilibri sobre cable al 

voltant de l’art de teixir. Una proposta delicada sobre 
l’acceptació de l’embolic com a part de nosaltres, en 
què se’ns mostra que la vida té molts fils que podem 
estirar.Organitza: Ajuntament de Castelló

 Nadal de Circ 2020

18:30 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS
Espectacle: Trenzadas
23 Arts Brothers Projections
Entrada lliure
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

 Nadal de Circ 2020

19:00 H · MUSEU ETNOLÒGIC DE CASTELLÓ
Inauguració de l’exposició Concurs de
Targetes Nadalenques Jesús Medrano
Entrada lliure
nnExposició a la sala principal del Museu Etnològic de 

Castelló de les targetes seleccionades dins del Concurs 
Nacional Jesús Medrano, en què participa alumnat 
d’escoles de Castelló i de tota la Comunitat, a més d’al-
tres punts de la geografia espanyola, entre aquests es-
colars d’educació especial i de les unitats pediàtriques 
hospitalàries de diferents centres. Del 2 al 10 de gener. 
Organitza: Associació Concurs Jesús Medrano i As-
sociació de veïns Zona Centre de Castelló. Col·labo-
ren: Ajuntament de Castelló, Diputació de Castelló i 
Fundació Dávalos- Fletcher, entre d’altres.

MATINS · TRAZOESTUDIO
Taller: Pintura de paisatge amb relleu
Informació i inscripció: 670 466 331
nnPlaces limitades. Matins de dijous i divendres. Trazo-

estudio, plaça de la Pau, 5, quarta planta. Podeu con-
sultar més detalls dels tallers i altres cursos ofertats a 
www.trazoestudio.com o facebook/dibujopinturatrazo. 
Organitza: Trazoestudio

DIVENDRES 3 DE GENER

17:30 H  · PLAÇA HORT DELS CORDERS
Espectacle: Cartoon Toylette 
Companyia El Niño del Retrete
Entrada lliure
nnEl Niño del Retrete deixa expressar el xiquet que 

té dins i convida el públic a entrar en el seu univers 
humorístic. Descobrim llavors un xou ple d’emoci-
ons i de joc amb un estil inhabitual, interpretat per 
un personatge delirant. L’humor, les acrobàcies, els 
números ajustats al ritme musical i la gran participa-
ció del públic provoquen 40 minuts de carcallades. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

 Nadal de Circ 2020

18:30 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS
Espectacle: Filibusters 
Companyia Mortelo & Manzani
Entrada lliure
nnUna nova i arriscada aventura de Mortelo & Man-

zani, els últims reclutes de la prestigiosa Fili Bus-
ters Daredevil Academy. Una divertidíssima proposta 
de circ i pallasso, amb tècniques de circ (funambu-
lisme) i amb un aparell únic! Organitza: Ajuntament 
de Castelló de la Plana

 Nadal de Circ 2020

18:30 H  / 20:30 H · TEATRE DEL RAVAL 
Espectacle de dansa
Associació Síndrome de Down
Entrada-donatiu: 5 €. Anticipada a l’escola de ball 
PYC DANCE i a la Fundació Síndrome de Down 
Castelló
nnMúsica i ball per a grans i menuts a càrrec del 

grup Dancers Down. Organitzen: PYC DANCE i Fun-
dació Síndrome de Down Castelló. Col·labora: 
Ajuntament de Castelló de la Plana
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DISSABTE 4 DE GENER
10:00 H / 17:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Signatura de llibres d’autors de Castelló
Entrada lliure
nnHi participen diversos autors entre els quals es 

trobarà José Manuel González, amb el seu llibre 
Hotel Voramar. Del 2 al 5 de gener podreu trobar 
diferents autors locals signant llibres en Argot. Or-
ganitza: Llibreria Argot

17:00 H / 19:00 H · TEATRE DEL RAVAL 
Màgia: Navidades mágicas 2.0
Mag Laguer
Entrada: 10 €
nnArriba a Castelló l’espectacle més màgic del 

Nadal! Un dels espectacles de màgia més diver-
tits i vibrants fa escala a la capital de la Plana. És 
possible parar i detindre el temps per un instant? 
Vine i comprova-ho! Una experiència única, un 
personatge irònic i trencador amb un humor ve-
loç i una banda sonora exquisida. T’hi esperem! 
T’ho penses perdre? Dos sessions, a les 17:00 i 
19:00 h. Organitza: Mag Lager

DIUMENGE 5 DE GENER

11:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: Periheli
Entrada lliure
nnEl periheli és la distància mínima en l’òrbita 

d’un cos que gira al voltant del Sol. La Terra 
estarà en el seu punt més proper al Sol el ma-
teix dia 5 de gener. Veniu al nostre taller per 
a descobrir les causes i quines conseqüències 
té aquest fenomen. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

11:30 H · AUDITORI
Concert de Reis amb la Banda Municipal
de Castelló, Cor Infantil Municipal i Improplana
Benèfic en suport a Teléfono de la Esperanza
nnL’espectacle comptarà amb el Cor Infantil Municipal i la 

companyia teatral Improplana, i tractarà sobre el tema del 
quart món a través de la fantasia dels contes. Descobrirem 
les altres realitats de les festes de Nadal, que mouen els 
nostres cors cap a l’empatia i la solidaritat. Amb el flautista 
de la Banda Municipal Jordi Rocher. Organitza: Ajunta-
ment de Castelló de la Plana

18:00 H  · TEATRE DEL RAVAL 
Projecció: El niño y la bestia 
Mamoru Hosoda · Japó, 2015
Entrada: 3 € · Venda online: www.entrades.castello.es
nnKyuta és un xiquet solitari de Tòquio. Kumatetsu és una 

criatura sobrenatural aïllada en un món fantàstic. Un dia el 
xiquet creua la frontera a l’altre món i entaula amistat amb 
Kumatetsu, que es converteix en el seu amic i guia. No 
recomanada per a menors de 7 anys. Organitzen: Ajun-
tament de Castelló de la Plana i Filmoteca Valenciana 
 Cicle Filmoteca Valenciana · Menuda FilmoDI

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina: Óscar Gual
Inscripció prèvia en fuentetajaliteraria.com 
nnTreball en grup a partir de propostes de treball i materials 

tècnics molt diversos que hem desenvolupat al llarg de més 
de vint-i-cinc anys d’investigació en Escriptura Creativa. Or-
ganitzen: Fuentetaja i Llibreria Argot



DIJOUS 2 DE GENER
17:30 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS
La Madeja
Cia. Irene de Paz
Entrada lliure
La Madeja és un solo d’equilibri sobre cable al 
voltant de l’art de teixir. Una proposta delica-
da sobre l’acceptació de l’embolic com a part 
de nosaltres, en què se’ns mostra que la vida 
té molts fils que podem estirar. La capacitat 
d’avançar amb els peus lligats, de ballar amb 
les dificultats, de riure fins al plor. L’acceptació 
de l’embolic com a forma de vida.

DIJOUS 2 DE GENER
18:30 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS
Trenzadas
23 Arts Brothers Projections
Entrada lliure 
“Conjunt de tres caps, fils o fibres de qualsevol 
classe que s’entrellacen alternativament ca-
dascuna per damunt i per davall de les altres”. 
Trenzadas és el viatge de tres dones, tres mons 
peculiars que es posen en marxa: per necessi-
tat?, per a fugir? o per a trobar-se? Tres realitats 
que es van trobant per a formar-ne una de sola, 
un sol viatge i un sol destí. Tres respiracions 
que es tornen una, la necessitat ja és una altra 
cosa… Caminar juntes per a ser més fortes. 

DIVENDRES 3 DE GENER
17:30 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS
Cartoon Toylette
El Niño del Retrete
Entrada lliure 
El Niño del Retrete deixa expressar el xiquet 
que té dins i convida el públic a entrar en el seu 
univers humorístic. Descobrim llavors un xou 
ple d’emocions i de joc amb un estil inhabitual, 
interpretat per un personatge delirant. L’humor, 
les acrobàcies, els números ajustats al ritme 
musical i la gran participació del públic provo-
quen 40 minuts de carcallades.

DIVENDRES 3 DE GENER
18:30 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS
Fili Busters
Mortelo & Manzani
Entrada lliure
Mortelo & Manzani posaran en perill les seues 
vides i les de tot el públic que envolte l’escenari 
a menys de deu metres de distància, en un evi-
dent homenatge als temeraris de tota la vida. 
Els últims reclutes de la prestigiosa Fili Busters 
Daredevil Academy. Una divertidíssima propos-
ta de circ i pallasso, amb tècniques de circ (fu-
nambulisme) i amb un aparell únic! La creació i 
direcció és obra del carismàtic malagueny Da-
vid Morales (Capitán Maravilla), en aliança amb 
La Circoteca i el Festival Circada Sevilla. 
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DIMARTS 7 DE GENER
18:00 H · TRAZOESTUDIO
Curs de fotografia amb càmera Reflex
Informació i inscripció: 670 466 331
nnL’acadèmia de belles arts Trazoestudio programa 

aquest taller de fotografia  per a adults i adolescents 
des dels 14 anys. Places limitades. Trazoestudio, plaça 
de la Pau, 5, quarta planta. Organitza: Trazoestudio

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Inauguració de l’exposició
de las Hermanas Aldás
nnDurant tot gener. Organitza: Llibreria Babel

DIMECRES 8 DE GENER
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina: Rosario Raro
Inscripció prèvia en fuentetajaliteraria.com 
nnOrganitzen: Fuentetaja i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència: Mi hij@ miente y no sé qué hacer
Carmen Tolós i Jordi Sanahuja
nnTolós i Sanahuja són psicoterapeutes de l’Institut de 

Teràpia Gestalt de Castelló. Organitza: Llibreria Babel

19:30 H · CÍRCULO DE BELLAS ARTES 
Inauguració de l’exposició: Bok-Koku
Kenryo Hara & Bok-Koku
nnFins al 30 de gener.  El punt de partida i motivació de 

l’artista Kenryo Hara és encomiable: recuperar els orí-
gens ancestrals de la cultura dels ideogrames xinesos 
(Kanjis ) i experimentar avui amb la cal·ligrafia a través 
del grup Bok-Koku que ell mateix ha creat. Organitza: 
Círculo de Bellas Artes

20:00 H  TEATRE DEL RAVAL
Crims i ombres: El cinema negre clàssic 
Projecció: Perdición (Double Indemnity)
Billy Wilder · EUA, 1944
Entrada: 3 €
nnUn agent d’assegurances grava en un dictàfon la 

confessió de la seua vida: com va ser seduït per una 
bella dona que el va acabar involucrant en un terrible 
pla. Organitzen: Ajuntament de Castelló i Filmoteca 
Valenciana  Cicle Filmoteca Valenciana

Visites guiades al
Castell Vell i al Refugi Antiaeri

Idioma: valencià/castellà/anglés 
Durada: 1 hora
Reserva de places en: 
info@mucc.es · 964 239 101 
De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h

Més informació: www.mucc.es 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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DIJOUS 9 DE GENER
11:00 H · CENTRE BUDISTA KADAMPA NAROPA
Pràctiques de meditació
Preu: 2 €
nnClasse de meditació. Carrer Ramón y Cajal,12. 

Organitza: Centre Budista Kadampa Naropa

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT 
Presentació del llibre: En el atardecer de mi vida
Elena Soriano
Entrada lliure
nnEn el atardecer de mi vida conta la història de 

Paloma i Óscar, una parella que s’havia conegut ca-
sualment a Màlaga durant una Setmana Santa i que 
va decidir iniciar una relació amorosa a partir d’eixe 
moment. S’hauran d’enfrontar, no obstant això, a 
una dificultat: la distància física que imposa viure en 
ciutats diferents. Superaran el repte de la distància? 
Organitzen: Editorial del Genal i Llibreria Argot

19:00 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA
Inauguració de l’exposició: Retrospectiva
Vicente Enguídanos Garrido 
Entrada lliure
nnVicent Enguídanos és escriptor, fotògraf, pintor, espi-

ritual, vital i incansable viatger. Història viva del panora-
ma cultural local. Organitza: EsArT (Espai per a l’Art 
i el Talent). Col·labora: Ajuntament de Castelló

DIVENDRES 10 DE GENER
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: Carolina y los valientes
Anna Casanovas · Premi Letras del Mediterráneo 2019
Entrada lliure
nnUna novel·la romàntica i nostàlgica, que retrata 

l’època en la qual els Beatles van actuar a Espanya. 
L’estiu de 1965 Carolina y los Valientes van cantar 
amb els Beatles a Madrid i a Barcelona, el país sencer 
coneixia les seues cançons i la resta del món estava 
disposat a enamorar-se d’ells, però en 1966 van des-
aparéixer dels escenaris i ningú ha tornat a saber res 
d’ells. Aquesta és la història d’un xic i d’una xica que 
es van conéixer a Benicàssim una nit de 1963 i es van 
atrevir a defensar els seus somnis... Anna Casanovas 
ha rebut el guardó Letras del Mediterráneo 2019. 
Organitza: Llibreria Argot

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: La modernidad de Nada: Una 
voz de mujer en la posguerra
Rosa Navarro Durán
Entrada lliure
nnRosa Navarro és catedràtica de Literatura Espa-

nyola de la Universitat de Barcelona. És especialista 
en literatura espanyola de l’Edat d’Or i en poesia 
contemporània. Treballadora infatigable, les seues 
investigacions han produït més d’un centenar d’ar-
ticles, col·laboracions en actes de congressos, edi-
cions i monografies, en les quals ha tractat sobre 
diferents autors clàssics de la literatura castellana. 
Ha estat jurat del Premi Príncep d’Astúries de les 
Lletres de 2000 a 2014, del Premi Princesa d’As-
túries de les Lletres de 2015 i del Premi Miguel de 
Cervantes de 2012. Casa Municipal de Cultura, car-
rer Antoni Maura, 4. Organitza: Ateneo de Castelló 
 Cicle La literatura española en la posguerra 

DISSABTE 11 DE GENER
10:30 H · CEMENTERI DE SANT JOSEP
Visita guiada a l’Itinerari Dones Immortals
Activitat gratuïta amb reserva prèvia
nn Idioma: valencià. Aforament: 35 persones. Punt de 

trobada: entrada cementeri de l’avinguda Cardenal 
Costa. Reserva prèvia per correu electrònic: info@
mucc.es o per telèfon: 683 545 542 - 964 239 101 
(de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h). L’itinera-
ri Dones immortals vol retre homenatge a diferents 
personalitats destacades en els camps de la ciència, 
la cultura, la política o l’espectacle, junt amb d’altres 
que van ser protagonistes anònimes d’esdeveniments 
històrics de la nostra ciutat. Trobarem ací dones que 
van lluitar per a reivindicar la igualtat dins d’una soci-
etat que les tractava com a ciutadanes de segona fila. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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DIUMENGE 12 DE GENER

11:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: Constel·lacions d’hivern
Entrada lliure
nnEl cel nocturn va canviant amb el pas de les estaci-

ons. A l’hivern, destaca en la gran constel·lació d’Orió 
un caçador que va acompanyat dels seus gossos, el 
Ca Major i el Ca Menor. En aquest taller aprendreu a 
identificar aquestes constel·lacions. Organitza: Ajun-
tament de Castelló de la Plana

DILLUNS 13 DE GENER
10:00 H · CASA DE CULTURA
Audició d’alumnat de clarinet
Conservatori Superior de Música Salvador Seguí 
Entrada lliure
nnL’alumnat interpretarà una mostra de les obres 

per a instrument solista i acompanyament de piano 
de les diferents èpoques i estils que han treballat al 
llarg del curs. Organitza: Conservatori Superior de 
Música Salvador Seguí

17:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina: Óscar Gual
Inscripció prèvia en fuentetajaliteraria.com 
nnOrganitzen: Fuentetaja i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nnConferència sobre els reptes enfront del despobla-

ment del nostre interior a càrrec del senador Carles 
Mulet. Part artística amb el grup de guitarres de 
l’alumnat del Conservatori Francesc Tàrrega. Acte co-
ordinat per Vicent Grau. Organitza: Llibreria Babel

DIMARTS 14 DE GENER 

11:00 H · PALAU DE LA FESTA
Concerts escolars: Buscant una cançó
Inscripcions: bandamunicipal@castello.es
nnEspectacle musical adreçat a les escoles. Gràci-

es a la Banda Municipal i a la Companyia Teatre de 
Caixó els més menuts faran un recorregut per la his-
tòria i coneixeran els músics valencians més grans. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

18:30 H · AIDA BOOKS
Club de lectura en anglés
Coordina: Sonia Vecino Ramos
Entrada lliure
nnEs comentarà Boy, de Roald Dahl. Carrer Sant 

Francesc, 7. Organitza: Aida Books

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrades d’educació Canina DogCalm 
Entrada lliure
nnXarrades que t’ajudaran per a la convivencia i edu-

cació dels teus gossets. Organitzen: DogCalm i Lli-
breria Argot

19:00 H · CENTRE BUDISTA KADAMPA NAROPA
Meditació per a la relaxació
Preu: 2 €
nnClasse de meditació. Carrer Ramón y Cajal, 12. 

Organitza: Centre Budista Kadampa Naropa de 
Castelló

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Activitat literària Amart: Aventures en la mar
Lledó Navarro i Joan Trilles
nnOrganitza: Llibreria Babel

8 ·  
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19:15 H · EDIFICI HUCHA
Conferència: In vivo veritas.
Imágenes y espacios báquicos
en el Renacimiento
Víctor Mínguez Cornelles
Entrada lliure
nnOrganitza: Fundació Caixa Castelló 

 Cicle Aula Isabel Ferrer

19:15 H · CASA DE CULTURA 
Conferència: Escuchar al que te escucha
Gema Juan
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Asociación Fe y Diálogo

DIMECRES 15 DE GENER
10:15 H · CASA DE CULTURA
Audició d’alumnat de clarinet
Conservatori Sup. de Música Salvador Seguí 
Entrada lliure
nnL’alumnat interpretarà una mostra de les 

obres per a instrument solista i acompa-
nyament de piano de les diferents èpoques 
i estils que han treballat al llarg del curs. 
Organitza: Conservatori Sup. de Música 
Salvador Seguí

11:00 H · PALAU DE LA FESTA
Concerts escolars: Buscant una cançó
Inscripcions: bandamunicipal@castello.es
nnEspectacle musical adreçat a les escoles. 

Gràcies a la Banda Municipal i a la Compa-
nyia Teatre de Caixó els més menuts faran 
un recorregut per la història i coneixeran els 
músics valencians més grans. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

18:30 H · CASA DE CULTURA · SALA D’ACTES
Conferència: Gestionar nuestros estados de ánimo
Marta Matarín
nnExplorarem mètodes per a tractar les nostres emociones 

canviants i saber navegar per aquestes sense afonar-nos en 
l’intent. A càrrec de Marta Matarín, professora de meditació 
Raja Ioga i membre de l’equip de Coordinació Nacional de 
Brahma Kumaris a Espanya. Organitza: Brahma Kumaris  

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina: Rosario Raro
nnOrganitzen: Fuentetaja i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Formació de voluntariat d’Oxfam-Intermón
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:30 H · MERCAT CENTRAL · FAÇANA
Inauguració de l’exposició: Llàgrimes als ulls dels peixos
Rossana Zaera
Exposició exterior
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

DIJOUS 16 DE GENER
11:00 H · CENTRE BUDISTA KADAMPA NAROPA
Pràctiques de meditació
Preu: 2 €
nnOrganitza: Centre Budista Kadampa Naropa

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Formació del voluntariat d’Oxfam-Intermón
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: La dignidad de un entomólogo
Juan Gil Collado · Editorial 12 Calles
Entrada lliure
nnOrganitzen: Juan Gil Collado i Llibreria Argot

19:30 H · MUSEU D’ETNOLOGIA
Inauguració de l’exposició: 20 anys fent colla
Entrada lliure
nnLa Colla de Dolçainers, Tabaleters i Trabucaires Xaloc cele-

bra els seus 20 anys fent colla amb una exposició al Museu 
Etnològic fent un repàs de la seua trajectòria.
Organitza: Colla Xaloc. Col·labora: Ajuntament de Castelló
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DIJOUS 16 DE GENER

19:30 H · CASA DE CULTURA 
Inauguració de l’exposició
Beques Hàbitat Artístic Castelló 2019
Laura Palau i Carlos Pesudo
Entrada lliure
nnLaura Palau presenta el seu projecte Les 

banyistes, desenvolupat a GlogauAir (Ber-
lín, Alemanya), en el qual explora la imatge 
usant una càmera fosca per a aconseguir 
instantànies que revelen més informació 
mitjançant la seua indefinició. La sèrie do-
cumenta què passa als vestuaris femenins 
de piscines cobertes com a espai íntim i de 
confiança. Per altra banda, Carlos Pesudo 
pregunta Qui pagarà el pato? al seu tre-
ball de La Rectoria (Sant Pere de Vilamajor, 
Barcelona). Organitza: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana

DIVENDRES 17 DE GENER

19:00 H · MENADOR ·  SALA DE CONFERÈNCIES
Conferència i presentació cartogràfica:
El Desert de les Palmes en un mapa
Entrada lliure
nnPresentació de la primera edició del Mapa i Guia Excursio-

nista del Desert de les Palmes, des de la Serra de Borriol fins a 
la Serra d’Orpesa o la Marjal de Castelló. Un treball tècnic d’alta 
precisió pel que fa a la base cartogràfica i una feina de camp on 
es pot trobar informació valuosíssima d’elements que, sovint, no 
es troben als mapes oficials, de pous, sénies, sendes, forns, i, es-
pecialment, la toponímia, que encara està viva i s’ha de preservar.
Organitzen: Ajuntament de Castelló i El Tossal Cartografies

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: Crónicas de Cabanes
en carne y alma II
María Roca 
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Argot

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: La poesía de posguerra: del panegírico 
a la denuncia social 
Santiago Fortuño Llorens
Entrada lliure
nnSantiago Fortuño és catedràtic de Literatura Espanyola de la 

Universitat Jaume I de Castelló. És vicepresident de l’Associació 
Hispànica de Literatura Medieval. Ha impartit cursos i conferèn-
cies en diverses universitats arreu del món (l’Argentina, Polònia, 
Mèxic, França i el Regne Unit). Entre les seues publicacions des-
taquen Poesía de Fernando de Herrera (1984) i Primera genera-
ción poética de postguerra. Estudio y Antología (1992). Ha si-
gut col·laborador del Diccionario Biográfico de Autores (2011) 
de la Real Academia de la Historia. Carrer Antoni Maura, 4.
Organitza: Ateneo de Castelló 
 Cicle La literatura española en la posguerra
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18:00 H · PLAÇA DEL CASAL JOVE
Plantada del Bestiari Domèstic

 Hi participen: el Boc de Can Vernet de Sant 
Cugat, les Mulasses de Montblanc, el Gafarró de 
Premià de Mar i l’Haca Traca Almalafa de Castelló. 
Taller musicals pels integrants de les entitats 
participants.

18:30 H 
Cercavila sense foc

 Itinerari: Casal Jove, avinguda del Port, Churru-
ca, Monturiol, Marina Espanyola, avinguda del Port 
i Casal Jove.

19:00 H
Botafocs: presentació cantada de
Vida i miracles de Sant Antoni

19:30 H
Els balls de lluïment del Bestiari

19:45 H 
Lliurament de records i sorteig
del porquet de Sant Antoni

20:00 H · AVINGUDA DEL PORT
La Diablera: correfoc amb el bestiari
i els dimonis Botafocs

 Itinerari: avinguda del Port, carrer Canalejas, 
carrer Gravina, passeig S. Elcano i plaça Mare 
de Déu del Carme. Cal anar amb barret al cap, 
mocador al coll, roba de cotó i sabates ben 
tancades si es vol ballar amb els dimonis. I també 
cal respectar les distàncies de seguretat per a tot 
el públic.

20:15 H · PATI DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE
Benedicció dels animalets
i repartiment de rotllos

 Organitza: Grup Scout Sant Pere

21:15 H · PLAÇA MARE DE DÉU DEL CARME
Final del correfoc, remat pirotècnic
i encesa de la foguera

SANT ANTONI DEL PORQUET
DISSABTE 18 DE GENER · GRAU DE CASTELLÓ

GENER 2020  ·  11
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19:30 H · CASA DE CULTURA
Concert de sarsuela
Entrada lliure
nnEl trio format per Enrique Cotolí (trombó), Rubén 

de la Rosa (trompeta) i María Lorenzo (piano) proposa 
un concert de repertori de sarsuela en què interpre-
taran romances i duos coneguts de La tabernera del 
puerto, La revoltosa, Las hijas del Zebedeo, La alegría 
del batallón i La del Soto del Parral, entre d’altres. 
Organtiza: María Lorenzo

19:30 H · CENTRE BUDISTA KADAMPA NAROPA
Aula de meditació
Preu: 3 €
nnClasse de meditació. Carrer Ramón y Cajal,12.

Organitza: Centre Budista Kadampa Naropa

DISSABTE 18 DE GENER
12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre:
Madres y padres influencers
Eva Bach i Montse Jiménez
Entrada lliure
nnLes autores conversaran amb Carolina Benedito, 

cap d’estudis del Centre Ramiro Izquierdo.
Organitza: Llibreria Argot

18:00 H · PLAÇA DEL CASAL JOVE · EL GRAU
Inici de la festa de Sant Antoni del porquet
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: No le busques tres piernas al alcalde
Pedro Mario Herrero · Amigos del teatro
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnEn un poble profund de l’Espanya franquista, 

l’alcalde es desperta després d’una nit de bor-
ratxera amb un inesperat problema: no troba la 
seua cama ortopèdica i la necessita per a presidir 
la processó. La ressaca és de tal magnitud que li 
és impossible recordar què ha pogut fer amb ella. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena

DIUMENGE 19 DE GENER

11:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: La neu
Entrada lliure
nnQuan arriba l’hivern, les muntanyes s’omplin de 

neu. Com que és molt difícil que neve a Castelló de 
la Plana, us portem un taller per a descobrir com es 
forma la neu i quines són les seues característiques. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: No le busques tres piernas al alcalde
Pedro Mario Herrero · Amigos del teatro
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena
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DILLUNS 20 DE GENER

10:15 H  · CASA DE CULTURA
Audició d’alumnat de violí
Conservatori Superior de Música Salvador Seguí 
Entrada lliure
nnOrganitza: Conservatori Sup. Música Salvador Seguí

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: Otra de Romeo i Ràdio Resistència
LlocArt Teatre · Rafa Lloret
Entrada: 5 € (sessió doble)
nnDos obres de teatre juvenil. Otra de Romeo ens 

presenta un grup de joves d’un institut que s’han 
apuntat a l’extraescolar de teatre perquè volen re-
presentar una obra. Una d’elles ha falsificat les notes, 
un altre té problemes d’autoestima, una altra xica té 
anorèxia i altres no saben quin rumb triar. A més, la 
directora decideix que una substituta es faça càrrec 
dels assajos. Una proposta que connecta amb vivèn-
cies ben habituals a l’adolescència. Per altra banda 
Ràdio Resistència narra l’episodi extrem que viu 
un grup de persones tancades en un estudi de ràdio. 
Fora d’allí hi ha un enemic desconegut a l’aguait i 
no poden eixir a causa del perill que això implica. 
Organitza: LlocArt Teatre

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nnConferència sobre les víctimes de Morella en el 

primer franquisme: Biografia de Matias Sangüesa 
a càrrec de Maria Querol. Part artística amb els 
alumnes de l’aula de violoncel dirigit per la profes-
sora Isabel Juliá Oliver del Conservatori de Música i 
Dansa Calasancio de Castelló: Martina Collado, Alba 
Rodríguez, Jordi Marco, Irene Iñiguez i Elena López. 
Organitza: Llibreria Babel

DIMARTS 21 DE GENER
11:00 H · PALAU DE LA FESTA
Concerts escolars: Buscant una cançó
Inscripcions:
bandamunicipal@castello.es
nnEspectacle musical adreçat a les escoles. Gràci-

es a la Banda Municipal i a la Companyia Teatre de 
Caixó els més menuts faran un recorregut per la his-
tòria i coneixeran els músics valencians més grans. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · CENTRE BUDISTA KADAMPA NAROPA
Meditació per a la relaxació
Preu: 2 €
nnClasse de meditació. Carrer Ramón y Cajal,12. 

Organitza: Centre Budista Kadampa Naropa 

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Club de lectura: El chocolate no hace preguntas  
Yolanda Quiralte · Editorial Esencia
Entrada lliure
nnOrganitzen: Yolanda Quiralte i Llibreria Argot

19:15 H · CASA DE CULTURA 
Conferència: Concédeme el don de hablar de ti
Montserrat Escribano Cárcel
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Asociación Fe y Diálogo

DIMECRES 22 DE GENER
11:00 H · PALAU DE LA FESTA
Concerts escolars: Buscant una cançó
Inscripcions: bandamunicipal@castello.es
nnEspectacle musical adreçat a les escoles. Gràci-

es a la Banda Municipal i a la Companyia Teatre de 
Caixó els més menuts faran un recorregut per la his-
tòria i coneixeran els músics valencians més grans. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

10:15 H · CASA DE CULTURA
Audició d’alumnat de violí
Conservatori Superior de Música Salvador Seguí 
Entrada lliure
nnL’alumnat interpretarà una mostra de les obres per 

a instrument solista i acompanyament de piano dels 
estils que han treballat al llarg del curs. Organitza: 
Conservatori Superior de Música Salvador Seguí
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19:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Inauguració de l’exposició:
Women of Mathematics throughout Europe
Noel Tovia Matoff, Sylvie Paycha i Sara Azzali
Entrada lliure
nnAquesta mostra vol oferir una visió femenina del 

món de les matemàtiques. Més detalls a les pla-
nes d’exposicions. Organitza: Universitat Jaume I 
Col·labora: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Conferència: Eutanasia. Una ley necesaria 
Pere Boix 
Entrada lliure
nnOrganitzen: Assoc. Muerte Digna i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina: Rosario Raro
nnOrganitzen: Fuentetaja i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Xarrada Oxfam-Intermón: Nadie sin ración diaria
Kilian Zaragozá
nnKilian Zaragozá és director de Foodration4all, un 

projecte social i sostenible. Organitza: Llibreria Babel

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Crims i ombres. El cinema negre clàssic
Projecció: ¿Ángel o diablo? (Fallen Angel)
Otto Preminger · EUA, 1945
Entrada: 3 € · VOSE. B/N. 97’
nnEric Stanton arriba sense diners a un xicotet poble 

de la costa californiana. Allí s’enamora d’una atrac-
tiva cambrera, encara que s’acaba casant amb una 
jove tímida i adinerada. Organitzen: Ajuntament 
de Castelló de la Plana i Filmoteca Valenciana 
 Cicle Filmoteca Valenciana

DIJOUS 23 DE GENER
11:00 H · CENTRE BUDISTA KADAMPA NAROPA
Pràctiques de meditació
Preu: 2 €
nnOrganitza: Centre Budista Kadampa Naropa

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Conferència: Escritores y correctores,
10 razones para llevarse bien
Álvaro Martín i Toni Alcolea 
Entrada lliure
nnÁlvaro Martín és membre de la Unión de Correcto-

res de España. Abordaran les errades més freqüents 
en corregir. Organitzen: Olé Libros i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència: La Bio-resonancia.
Devolver la salud a mi cuerpo
Alfonso Rigueira
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Babel

DIVENDRES 24 DE GENER
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: Corazón de sol
Cesar Márquez Tormo · Presenta: Eloy Sánchez
Entrada lliure
nnOrganitzen: Olé Libros i Llibreria Argot

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: La posguerra en mi teatro
José Luis Alonso de Santos
nnJosé Luis Alonso és dramaturg, Premi Naci-

onal de Teatre. Autor d’assaigs com La escritura 
dramática (1998) i Manual de teoría y práctica tea-
tral (2007), així com articles de recerca teatral. Ha 
estat director de la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid. Va ser director de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico (2000-2004) i presi-
dent de l’Academia de las Artes Escénicas de Es-
paña (2014-2018). Organitza: Ateneo de Castelló 
 Cicle La literatura española en la posguerra

19:30 H · CENTRE BUDISTA KADAMPA NAROPA
Aula de meditació
nnClasse de meditació. Carrer Ramón y Cajal,12. 

Organitza: Centre Budista Kadampa Naropa
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DISSABTE 25 DE GENER

10:30 H · CEMENTERI DE SANT JOSEP
Visita guiada a l’Itinerari Dones 
Immortals
Activitat gratuïta amb reserva prèvia
nn Idioma: valencià. Aforament: 35 perso-

nes. Punt de trobada: entrada cementeri de 
l’avinguda Cardenal Costa. Reserva prèvia 
per correu electrònic: info@mucc.es o per 
telèfon: 683 545 542 - 964 239 101 (de 
dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h). Or-
ganitza: Mucc, Ajuntament de Castelló 
de la Plana

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: L’herència
David Barreiro · Tragapinyols
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnCom tothom sap, quan es mor algú de la 

família no sols et trobes amb un gran buit, 
ja que, a part de la pèrdua psicològica, cal 
fer front a la famosa burocràcia, una sèrie 
de papers legals, documentació i reparti-
ment de propietats, diners, béns, objectes 
personals… Les pèrdues cadascú les viu 
segons les seues circumstàncies personals 
i econòmiques, no tot el món reacciona 
igual davant d’una mateixa situació. Enri-
queta, que no té família directa, ha faltat i 
ha deixat tota l’herència als seus tres ne-
bots. Cadascun d’ells viurà la mort de la tia 
a la seua manera. Traducció: Lola Mallén. 
Correcció: Marcel·lí Fernández. Organit-
za: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena  

DIUMENGE 26 DE GENER

11:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: Dia de l’Arbre
de la Comunitat Valenciana
Entrada lliure
nnEl 31 de gener se celebra el Dia de l’Arbre de la Comu-

nitat Valenciana. Al Planetari ens avancem en aquesta vital 
celebració. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

11:30 H · AUDITORI
Concert Homenatge a Beethoven
Banda Municipal de Castelló
nnDedicat als avanços mèdics, veurem com la vivència de la 

malaltia ha donat lloc a obres d’art inigualables. Els artistes 
transformen la dificultat en virtut, com es veu en Beethoven o 
Paganini. Tindrem com a solista convidat el prestigiós clarine-
tista Enrique Pérez. Organitza: Ajuntament de Castelló. 
Col·labora: Col·legi Oficial de Metges de Castelló

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: L’herència
David Barreiro · Tragapinyols
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena  

DILLUNS 27 DE GENER
10:15 H  CASA DE CULTURA
Audició d’alumnat de trombó
Conservatori Superior de Música Salvador Seguí 
Entrada lliure
nnL’alumnat interpretarà una mostra de les obres per a ins-

trument solista i acompanyament de piano de les diferents 
èpoques i estils que han treballat al llarg del curs. Organitza: 
Conservatori Superior de Música Salvador Seguí
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18:30 H · AIDA BOOKS
Club de lectura en anglés
Coordina: Felisa Bisbal Molina
Entrada lliure
nnOrganitza: Aida Books

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taula redona: La fi dels diners
i el futur de la civilització
Enric Montesa
nnOrganitza: Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa Fuentetaja
nnOrganitzen: Fuentetaja i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nnConferència sobre els avanços de la cirurgia mí-

nimament invasiva en el camp de l’oncourologia, a 
càrrec del doctor José Luis Domínguez Escrig. Part 
artística a càrrec de l’alumnat de l’aula de violoncel 
dirigit per la professora Isabel Juliá Oliver del Con-
servatori de Música i Dansa Calasancio de Castelló: 
Martina Collado, Alba Rodríguez, Jordi Marco, Irene 
Iñiguez i Elena López. Organitza: Llibreria Babel

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL 
Concert: Sam Amidon
Taquilla inversa
nnDes de Vermont (EUA) arriba Sam Amidon: un tot 

terreny de la música folk. Més de 6 discos en solitari, 
col·laboracions amb artistes com Nico Muhly, Bill Fri-
sell, Kenny Wheeler, Bon Iver, Emmylou Harris, Tune-
Yards o Beth Orton. Molts veuen en ell l’hereu natural 
de Sufjan Stevens, Iron and Wine o Bill Callahan. 
Organitzen: Ajuntament de Castelló i Septiembre 
Recuerdos  Cicle Sons

DIMARTS 28 DE GENER
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Conferències Teléfono de la Esperanza
Entrada lliure
nnOrganitzen: Argot i Teléfono de la Esperanza

19:00 H · CENTRE BUDISTA KADAMPA NAROPA
Meditació per a la relaxació
Preu: 2 €
nnOrganitza: Centre Budista Kadampa Naropa

19:15 H · CASA DE CULTURA 
Conferència: Las voces de la justicia y de la 
atención en medio del ruido
Juan Carlos Castelló Meliá
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Asociación Fe y Diálogo

19:15 H · EDIFICI HUCHA
Conferència: Mujeres, poder e imagen en el 
Barroco europeo
Pablo González Tornel
Entrada lliure
nnOrganitza: Fundació Caixa Castelló 

 Cicle Aula Isabel Ferrer

DIMECRES 29 DE GENER
10:15 H  · CASA DE CULTURA
Audició d’alumnat de trombó
Conservatori Superior de Música Salvador Seguí
Entrada lliure
nnL’alumnat interpretarà una mostra de les obres tre-

ballades al llarg del curs. Organitza: Conservatori 
Superior de Música Salvador Seguí
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18:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: Tres anuncios en las afueras
Martin McDonagh · Regne Unit, 2017
Entrada lliure · 112 min
nnMildred Hayes, una dona de 50 anys, la filla ado-

lescent de la qual ha estat violada i assassinada, 
decideix iniciar pel seu compte una guerra contra la 
Policia del seu poble, Ebbing, en considerar que no 
fan justícia. El seu primer pas serà contractar unes 
tanques publicitàries per a denunciar la situació i 
assenyalar el cap de Policia, William Willoughby, 
com a responsable principal de la passivitat policial. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle Dona i Cinema

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina: Rosario Raro
Inscripció prèvia en fuentetajaliteraria.com
nnOrganitzen: Fuentetaja i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Icona i la Cultura Popular: Experiències d’un 
marí castellonenc pel món 
Javier Peris Segarra · Coordina: Joanjo Trilles
nnOrganitza: Llibreria Babel

DIJOUS 30 DE GENER
11:00 H · CENTRE BUDISTA KADAMPA NAROPA
Pràctiques de meditació
nnOrganitza: Centre Budista Kadampa Naropa

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT 
Taller de tècnica fotogràfica
Rafa Velasco
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Argot

DIVENDRES 31 DE GENER
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: La gallera
Ramón Palomar 
nnNarcos, polis corruptes i baralles de galls. La nova 

novel·la de l’autor de Sesenta kilos, una explosiva 
mescla de violència i venjança. T’atreveixes a llegir-la? 
Organitza: Llibreria Argot

19:15 H · CASA DE CULTURA
Jardines del Renacimiento y otras historias
Manuel Irún Revest
nnManuel Irún és catedràtic de Grec i humanista. 

Casa de Cultura, carrer Antoni Maura, 4. 
Organitza: Ateneo de Castelló

19:30 H · CENTRE BUDISTA KADAMPA NAROPA
Aula de meditació
Preu: 3 €
nnClasse de meditació. Carrer Ramón y Cajal,12. 

Organitza: Centre Budista Kadampa Naropa

20:00 H ·  TEATRE DEL RAVAL
Tambors de Castelló
I Certamen de Música Confrare Ciutat
de Castelló, 5é Aniversari de la Banda de 
Cornetes i Tambors Rei Jaume I de Castelló
Entrada lliure
nnEsdeveniment organitzat per l’entitat sol·licitant 

amb motiu del seu 5é aniversari, que interpretarà 
diverses peces musicals confrares, amb la parti-
cipació de l’Agrupación Musical Ciudad de Teruel. 
Organitza: Associació Banda de Cornetes i Tambors 
Rei Jaume I de Castelló

20:30 H · SALA SAN MIGUEL
Inauguració de les exposicions:
Monocromos. Matices de color
Col·lecció Javier Martín
Un hombre aparece muerto
María Llopis
Entrada lliure
nnSala San Miguel de la Fundació Caixa Castelló, 

carrer Enmig, 17.
Organitza: Fundació Caixa Castelló
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DIJOUS 27 DE FEBRER

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Rebeca Rods & Black Light Gospel Choir:
Homenatge Aretha Franklin
Entrada: 5 €

DIVENDRES 28 DE FEBRER

20:00 H · CASA DE CULTURA · CAPELLA
Concert: Leo Tejedor Trio
Entrada lliure

22:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Big Band Clasijazz 
Direcció: Ramón Cardo
Entrada: 8 €

DISSABTE 29 DE FEBRER

11:30 H · CARRERS DEL CENTRE 
Cercavila amb Gata Brass Band

12:30 H · AV. SANT PERE · GRAU DE CASTELLÓ 
Hèctor Tirado & The Flatmates

18:00 H · CARRERS DEL CENTRE
Cercavila amb Gata Brass Band

20:00 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS 
Wynton Marsalis & The Jazz
at Lincoln Center Orchestra
Entrada: 5 € / 15 € / 25 € · www.instanticket.es

 Ocasió excepcional per a gaudir de la música en directe 
del reconegut trompetista de Nova Orleans. Músic de fama 
internacional, guardonat amb el Pulitzer i nou premis Grammy. 
Compositor, director d’orquestra, pedagog i un dels màxims 
referents del jazz actual.

DIUMENGE 1 DE MARÇ

12:30 H · CASA DE CULTURA · CAPELLA
Arantxa Domínguez 
& Ricardo Belda Sextet
Entrada lliure
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DILLUNS 3 DE FEBRER · 20:00 H
Concert jazz fusió: Fabián Barraza Quartet

DILLUNS 10 DE FEBRER · 20:00 H
Mario Prisuelos (pianista clàssica)

 Celebració 250é aniversari del naixement de Be-
ethoven, programa: Beethoven y la música española 
de su tiempo.

DILLUNS 17 DE FEBRER · 20:00 H
Joan Villalonga (pop intimista)

 El músic castellonenc presenta el seu nou disc 
Una noche en Shinjuku (Ànima Records, 2019). 
Un treball elegant, acurat i poètic inspirat en els 
paisatges del barri roig de Tòquio. 

DILLUNS 24 DE FEBRER · 20:00 H
Mercedes Jorge & Fernando Orfila (clàssica)

 Programa: Lieder de Schubert i Opereta Vienesa.

DILLUNS 2 DE MARÇ · 20:00 H
Yasmin Müller Duos (lírica)

 Àries d’òpera, sarsuela, cançons napolitanes, 
Caruso, El fantasma de l’òpera, etc.

DILLUNS 9 DE MARÇ · 20:00 H
Duo Ireré (música de cambra)

 Guitarra (Elena Lapuerta) i flauta (Víctor Maroto).

DILLUNS 23 DE MARÇ · 20:00 H
Sol González Quartet (bossa-jazz-soul)

 Presentarà el seu nou disc She.

DILLUNS 20 DE MARÇ · 20:00 H
Ensemble Gregal

 Proposta per al 250é aniversari del naixement de 
Beethoven, també amb trio de corda amb piano.

Entrada lliure      Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

DIUMENGE 5 DE GENER 
11:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: Periheli
Entrada lliure

 El periheli és la distància mínima en l’òrbita d’un 
cos que gira al voltant del Sol. La Terra estarà en 
el seu punt més proper al Sol el mateix dia 5 de 
gener. Veniu al nostre taller per a descobrir les 
causes i quines conseqüències té aquest fenomen.

DIUMENGE 12 DE GENER 
11:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: Constel·lacions d’hivern
Entrada lliure

 El cel nocturn va canviant amb el pas de les es-
tacions. A l’hivern destaca en la gran constel·lació 
d’Orió, un caçador que va acompanyat dels seus 
gossos el Ca Major i el Ca Menor. En aquest taller 
aprendreu a identificar aquestes constel·lacions. 

DIUMENGE 19 DE GENER
11:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: La neu
Entrada lliure

 Quan arriba l’hivern, les muntanyes s’omplin de 
neu. Com que és molt difícil que neve a Castelló 
de la Plana, us portem un taller per a descobrir 
com es forma la neu i quines són les seues ca-
racterístiques. 

DIUMENGE 26 DE GENER

11:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: Dia de l’Arbre
de la Comunitat Valenciana
Entrada lliure

 El 31 de gener se celebra el Dia de l’Arbre de 
la Comunitat Valenciana. Amb motiu d’aquesta 
data els Centres d’Educació Ambiental i els Parcs 
Naturals de la Comunitat Valenciana ofereixen 
diverses propostes i activitats amb l’objectiu de 
difondre i conscienciar al voltant del paper que ju-
guen els arbres dins l’equilibri dels nostres fràgils 
entorns naturals. Des del Planetari de Castelló ens 
avancem a aquesta celebració que posa de relleu 
la importància dels arbres amb aquest taller on 
elaborareu un bosc.

*  FESTIUS I HORARI ESPECIAL 
El Planetari de Castelló romandrà tancat al 
públic els dies 1 i 6 de gener del 2020.
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EXPOSICIÓ RESIDENT 

Fotografia astronòmica
 Aquesta exposició és un conjunt de fotografies 

celestes que ens acosten a la realitat de l’univers. 
Podrem veure els diferents planetes del sistema 
solar i conéixer les llunes més importants dels 
grans planetes Júpiter i Saturn. A més, l’exposició 
ens introdueix objectes del cel profund, com són 
nebuloses i cúmuls d’estrelles.

FINS AL 15 DE GENER
Ciència en temps de guerra 

 L’exposició, elaborada per Manuel Canseco, re-
cull la participació de dos geòlegs de Castelló de la 
Plana: Vicente Sos Baynat i José Royo Gómez, com a 
part de la delegació espanyola que va participar en el 
XVII Congrés Internacional de Geologia que va tindre 
lloc del 21 de juliol al 29 de juliol de 1937. L’ex-
posició també recull l’expedició que es va realitzar 
després del congrés de 34 dies per part de l’URSS, 
en què els participants del congrés van poder recollir 
mostres, i que fou anomenada l’Excursió del petroli.

EXPOSICIÓ RESIDENT

Exposició Illes Columbretes
 Dins del conveni entre la Generalitat Valenciana 

i l’Ajuntament de Castelló, que va situar el centre 
d’informació de la reserva natural terrestre de les 
Illes Columbretes a les instal·lacions del Planetari, 
també s’inclou una exposició que, juntament amb 
una audioguia, acosta el visitant a les illes, la seua 
naturalesa i la seua història. 

EXPOSICIÓ 
Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo

 L’exposició reuneix una mostra de calcs de l’M-
NCN-CSIC recopilats per la Comissió d’Investiga-
cions Paleontològiques i Prehistòriques entre el 
1912 i 1936. Reuneix còpies de representacions 
del rupestre llevantí amb figures humanes, animals 
i grafismes esquemàtics que ens transporten a les 
societats humanes que van viure ací fa uns 2.000 
anys. L’exposició ha estat realitzada pel Museu Na-
cional de Ciències Naturals.

Totes les exposicions del Planetari són d’entrada lliure. L’accés a les exposicions residents queda en funció de les carac-
terístiques de les exposicions itinerants. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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DIMARTS DE GENER
13:00 H
Projecció: Explorant el sistema solar
Valencià · 24’

 Projecció recomanada per a públic infantil.

14:00 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 sis-
tema solar i planetes extrasolars, mons llunyans al 
voltant d’altres estrelles.

DIMECRES DE GENER

13:00 H
Projecció: Abuela Tierra
Castellà · 30’

14:00 H
Projecció: De la Terre à l’Univers
Francés · 31’

 Us convidem a emprendre un viatge de descobri-
ment celeste, que us portarà a conéixer des de les 
teories dels antics astrònoms grecs fins als impo-
nents telescopis de l’actualitat. 

DIJOUS DE GENER

13:00 H
Projecció: Deep Sky (Cel profund)
Valencià · 30’

 Al llarg de 30 minuts es presenten les més espec-
taculars imatges obtingudes pels grans observatoris 
del món, tant des de la superfície de la terra, com 
des de l’espai.

14:00 H
Projecció: Astronomy:
3000 Years of Stargazing
Anglés · 31’

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

DIVENDRES DE GENER
13:00 H 
Projecció: Explorando el sistema solar
Castellà · 24’

 Ens transporta a diferents escenaris del sistema so-
lar i aconsegueix despertar la curiositat del públic per 
a entendre i apreciar aspectes de planetes, asteroides 
i estrelles. Projecció recomanada per a públic infantil.

14:00 H
Projecció: Deep Sky (Ciel profond)
Francés · 30’

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

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

 Espectaculars imatges obtingudes pels grans obser-
vatoris del món, tant des de la Terra com des de l’espai.

12:00 H
Projecció: Explorando el sistema solar
Castellà · 24’ 

TARIFES PROJECCIONS
·Majors d’edat: 4 €
·Jubilats, majors de 65, menors 

i famílies nombroses: 3 €
·Grups escolars: 2 €

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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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’

DIUMENGES DE GENER
11:00 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 història del posicionament dels estels. 

12:00 H 
Projecció: Explorant el sistema solar
Valencià · 24’

13:00 H 
Projecció: Abuela Tierra
Castellà · 30’

DIJOUS 2 DE GENER

12:00 H
Projecció: La xiqueta que sabia
caminar a l’inrevés
Valencià · 30’

 Una història donada la volta que vol convidar-nos 
a contemplar el que ens envolta des d’un nou punt 
de vista. On abans vèiem solament sòl, ara potser 
puguem veure el cel. Projecció recomanada per a 
públic infantil.

13:00 H
Projecció: Explorando el sistema solar
Castellà · 24’

14:00 H
Projecció: Astronomy:
3000 Years of Stargazing
Anglés · 31’

DIVENDRES 3 DE GENER

12:00 H
Projecció: Explorant el sistema solar
Valencià · 24’

 Un viatge audiovisual per diferents escenaris del 
sistema solar, despertant la curiositat del públic. 
Projecció recomanada per a públic infantil.

13:00 H 
Projecció: Abuela Tierra
Castellà · 30’

 La Terra ens explica com es va formar, com va nài-
xer la vida fins que vam aparèixer els éssers humans. 
Projecció recomanada per a públic infantil.

14:00 H
Projecció: Deep Sky (Ciel profond)
Francés · 30’

PROJECCIONS DE NADAL
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FINS AL 5 DE GENER
En minoria. Cròniques 
d’una desigualtat
Adona’t
CASA DE CULTURA
Entrada lliure

 Aquest passat novembre Ado-
na’t presentava aquesta exposició 
dins del cicle de sensibilització 
ciutadana contra la Violència de 
Gènere. Dins la programació de la 
Xarxa pels Bons Tractes, aquesta 
mostra de treballs serveix per a 
constatar la desigualtat, exemplifi-
cada en el món de la comunicació 
i el periodisme gràfic. Carme Ri-
pollés, fotoperiodista, i Lídia Díaz, 
dissenyadora, juntament amb les 
periodistes M. Carmen Aparisi, 
Núria Balaguer, Cristina Garcia, 
Mònica Gumbau, Lola Oliver, 
Sara Ortells, Xelo Pastor, Asun 
Pérez, Lídia Sanchis, Nerea So-
riano, Rosabel Tavera, Violeta 
Tena, Núria Tirado i Marta Ven-
tura, posen de manifest la desi-
gualtat innegable i, com Adona’t 
vol contribuir a erradicar-la.

Organitza: Adona’t

FINS EL 6 DE GENER
Pescadores.
Fotografies de
Juan Plasencia
FAÇANA MERCAT CENTRAL
Exterior

 La façana del Mercat Central 
torna a ser un llenç per a les pro-
postes d’artistes lligats a la nostra 
ciutat. Durant el mes de desembre 
trobarem exposat l’acurat treball 
fotogràfic de Juan Plasencia. Una 
exposició que serveix per a visibilit-
zar el paper de les dones en l’ofici 
de la pesca. El reportatge fotogrà-
fic de Juan Plasencia mostra el dur 
camí travessat per les dones pes-
cadores del Palmar, la pedania de 
València, i la seua resistència du-
rant més de 750 anys per a poder 
eixir de pesca amb les mateixes 
condicions que ho feien i ho fan els 
homes. Juan Plasencia (1975) és 
fotògraf documentalista i coordina-
dor del Laboratori de Comunicació 
(LabCOM) a l’UJI de Castelló. Ha 
estat guardonat amb el premi Ob-
jetivo Abierto. Ha realitzat més de 
30 exposicions arreu del País Va-
lencià, Espanya, el Perú o Romania.

Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana

DES DEL 15 DE GENER
Llàgrimes als ulls
dels peixos
Rossana Zaera
FAÇANA MERCAT CENTRAL
Exterior

 Inaugurant-se el dimecres 15 
de gener a les 19:30 h, la sèrie  
exterior de gran format Llàgrimes 
als ulls dels peixos es mantindrà 
fins el 19 d’abril. Rossana Zaera 
obri així el cicle expositiu anual 
de la Façana del Mercat amb 
il·lustracions realitzades des del 
2006 fins al 2016, en què parla 
del sofriment i del dolor que es vi-
uen en silenci, en soledat, en una 
visió en femení de la malaltia. Un 
plor invisible com les llàgrimes als 
ulls dels peixos.

L’artista castellonenca resumeix la 
seua trajectòria amb una cita de 
Confuci: “Em preguntes per què 
compre arròs i flors? Compre ar-
ròs per a viure i flors per a tindre 
alguna cosa per la qual viure”. Per 
a Zaera el disseny gràfic ha sigut 
el seu arròs per a viure; i l’art les 
seues flors i el motiu per què viure.

Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana
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DEL 16 GEN. AL 12 MARÇ
Beques Hàbitat Artístic 
Castelló 2019: Laura Palau 
i Carlos Pesudo
CASA DE CULTURA 
Entrada lliure

 Inauguració el 16 de gener a 
les 19:30 h. Laura Palau presen-
ta el seu projecte Les banyistes, 
desenvolupat a GlogauAir (Berlín, 
Alemanya), en el qual explora la 
imatge usant una càmera fosca 
per a aconseguir instantànies que 
revelen més informació mitjançant 
la seua indefinició. La sèrie do-
cumenta què passa als vestuaris 
femenins de piscines cobertes 
com a espai íntim i de confiança. 
Carlos Pesudo pregunta Qui pa-
garà el pato? al seu treball de La 
Rectoria (Sant Pere de Vilamajor, 
Barcelona), en el qual tracta la re-
presentació de la imatge i de com 
és assimilada i consumida dins de 
l’espectre social, plantejant una 
reflexió i una crítica sobre la il·lusió 
de la mateixa imatge i l’aparença, 
al mateix temps que una resistèn-
cia a la primacia del valor estètic 
de l’art contemporani.

Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana

FINS A L’11 DE GENER
Terra Plana
Miquel Navarro
SALA SAN MIGUEL

Entrada lliure
 Miquel Navarro (Mislata, 

1945) és considerat internaci-
onalment com una de les veus 
més personals dins de l’escultu-
ra contemporània amb obres en 
col·leccions permanents de les 
institucions més prestigioses del 
món, com el Guggenheim de Nova 
York, el Museu Nacional Centre 
d’Art Reina Sofia de Madrid o el 
Museu Nacional Centre d’Art Ge-
orges Pompidou de París. A Terra 
Plana l’artista valencià presenta 
per primera vegada escultures i 
fotografies de recent producció en 
un discurs adaptat a la Sala San 
Miguel. Amb això crea un paisatge 
escultòric inspirat en el teixit urbà 
de la província de Castelló com 
a territori i com a urbs. Navarro 
convida a navegar en aquestes 
instal·lacions urbanes i a refle-
xionar sobre la noció de l’escala 
humana, així com la relació entre 
allò real i allò mental.

Organitza: Fundació Caixa Castelló

22 GEN. AL 2 DE FEBRER
Women of Mathematics 
throughout Europe
MENADOR ESPAI CULTURAL

Entrada lliure
 Inaguració el 22 de gener a les 

19:00 h. Aquesta mostra vol oferir 
una visió femenina del món de les 
matemàtiques amb les fotografies 
de Noel Tovia Matoff i extractes 
d’entrevistes de Sylvie Paycha i 
Sara Azzali a 13 dones matemà-
tiques de tot Europa, en què parlen 
de les dificultats a l’hora de fer car-
rera, així com de les desigualtats en 
la paritat i dels aspectes humanís-
tics de la disciplina, dins del V Con-
grés RSME de Joves Investigadors 
de l’UJI. L’exposició va néixer arran 
de la constatació que, en l’actuali-
tat, a les dones encara els resulta 
difícil emprendre una carrera en el 
món acadèmic matemàtic, fet que 
s’afegeix a la desproporció entre 
homes i dones en aquest sector 
professional. I és que la quantitat 
de dones entre els matemàtics pro-
fessionals és mínima.

Organitza: Universitat Jaume I 
Col·labora: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana
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DEL 2 AL 10 DE GENER
Targetes Nadalenques 
Jesús Medrano 
MUSEU D’ETNOLOGIA

Entrada lliure
 Inauguració: el 2 de gener a 

les 19:00 h. Exposició de targetes 
seleccionades dins del Concurs 
Nacional Jesús Medrano, en què 
participen alumnes d’escoles de 
Castelló i d’altres punts d’Espanya, 
entre ells escolars d’educació es-
pecial i de les unitats pediàtriques 
hospitalàries de diferents centres.

Organitzen: Assoc. Concurs Jesús 
Medrano I Assoc. Veïns Zona Centre 
Castelló. Col·laboren: Ajuntament 
de Castelló, Diputació de Castelló 
I Fundació Dávalos-Flecher

DEL 9 GEN. AL 9 FEB.
Retrospectiva de Vicente 
Enguídanos Garrido
CENTRE CULTURAL LA MARINA

Entrada lliure
 Inauguració el 9 de gener a les 

19:00 h. La Marina presenta una 
retrospectiva de Vicent Enguídanos, 
escriptor, fotògraf, pintor, espiritual, 
vital i incansable viatger. Història 
viva del panorama cultural local. Un 
homenatge a la figura d’aquest ar-
tista incombustible, una retrospec-
tiva des del figuratiu fins a l’abs-
tracte, les triangulacions i les seues 
pintures poeticomusicals, així com 
la seua eterna obsessió per fu-
sionar poesia, música i pintura.  
Organitza: EsArT. Col·labora: Ajun- 
tament de Castelló

FINS AL 18 DE MARÇ
Pintures de
Casimiro Pérez
OFICINA RURALNOSTRA · PL. LA PAU

Entrada lliure
 Dibuixant autodidacta, crea la 

seua obra a partir de paper i llapis, 
fent treballs a grafit aconseguint 
textures que van del blanc al ne-
gre passant per tons grisos molt 
lluminosos. A l’hora de crear és 
molt perfeccionista i la tècnica i el 
realisme amb què plasma cadas-
cun dels seus treballs són la seua 
obsessió.

Organitza: EsArT, Espai per a l’Art 
i el Talent

FINS AL 7 DE GENER
Pinzells que parlen 
Ramón Manrique Pesudo
CENTRE CULTURAL LA MARINA

Entrada lliure
 L’artista almassorí reflexiona so-

bre les teories psicoanalítiques, allu-
nyat del control racional. Organitza: 
EsArT, Espai per a l’Art i el Talent

FINS AL 18 DE FEBRER
Des-compuestas
Pintures de Jorge Ortiz
DIVINA COMEDIA. C/ XIMÉNEZ, 2 

Entrada lliure
 Des-compuestas és una varie-

tat de grafits de color sobre paper, 
plens d’energia i de formes pecu-
liars. Organitza: EsArT

DES DEL 16 DE GENER
20 anys fent colla
Colla Xaloc
MUSEU D’ETNOLOGIA

Entrada lliure
 Inauguració el 16 de gener a 

les 19:30 h. Fins el dilluns 3 de 
febrer. Organitza: Colla Xaloc. Col-
labora: Ajuntament de Castelló
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DEL 8 AL 30 DE GENER
Bok-Koku: ideogrames 
xinesos de Kenryo Hara
CÍRCULO DE BELLAS ARTES

Entrada lliure
 El punt de partida i motivació de 

l’artista Kenryo Hara és encomi-
able: recuperar els orígens ances-
trals de la cultura dels ideogrames 
xinesos (Kanjis) i experimentar hui 
amb la cal·ligrafia a través del grup 
Bok-Koku que ell mateix ha creat. 
Resident a Tòquio i de reconeguda 
trajectòria internacional, Kenryo 
centra la seua atenció en les ins-
cripcions ancestrals de la Xina de 
les dinasties Shang-Zhou (1766 
a.C - 1122 a.C). A l’exposició re-
uneix composicions de diversos 
artistes de la seua escola que uti-
litzen tinta sobre paper i trets le-
xicogràfics que poden confondre’s 
amb cal·ligrafia però que no ho són: 
la clau dels ideogrames japonesos 
resideix a usar caràcters per a re-
presentar idees sense valor fonètic. 
Així ens retrobem amb la cal·ligra-
fia: art primordial i complert, sinto-
nia entre llenguatge i dibuix cercant 
l’harmonia plàstica i dinàmica.

Organitza: Círculo de Bellas Artes

FINS AL 29 DE FEBRER
Cent anys de la mort de 
Gabriel Puig Roda (1865-1919)
MUSEU DE BELLES ARTS 

Entrada lliure
 El Museu de Belles Arts revisa 

l’obra de Puig Roda amb motiu 
dels 100 anys de la seua defunció. 

Organitza: Museu de Belles Arts

FINS A L’11 DE GENER
The Burning Blade
Marcel Pey
GALERIA CÀNEM

Entrada lliure
 La construcció visual de l’obra 

de Marcel Pey es nodreix d’ele-
ments evocadors d’un relat se-
qüencial, procedents de la realitat, 
de les pel·lícules, del còmic, de 
la televisió, del relat literari o del 
ritme fet metàfora en la poesia. La 
sofisticació, el luxe, el fetitxisme i 
la pulsió de desitjos són recursos 
poètics modelats per la imagina-
ció i, al mateix temps, basats en la 
més dura realitat. Pistola, rellotge, 
joies, drogues, dona, membres 
nus, superherois, transvestits, 
siluetes, crit, ciutats en la nit... 
Aquest és un llistat fet a primer 
colp d’ull d’objectes i subjectes 
que apareixen de forma recurrent 
en l’obra plàstica de Marcel Pey. 

Galeria Cànem, carrer Antoni Mau-
ra, 6. Horari expositiu: de dimarts 
a dissabte de 17:00 a 21:00 h. 
Informació i detalls de properes ex-
posicions: www.canemgaleria.com

Organitza: Galeria Cànem

FINS AL 26 DE GENER
Retratos. Col·lecció de
la Fundació Mapfre
MUSEU DE BELLES ARTS 

Entrada lliure
 La mostra recorre quasi un 

segle de creació (1916-2013) 
a través d’un centenar  de foto-
grafies de diferents autors refe-
rencials: Robert Adams, Diane 
Arbus, Harry Callahan, Joan 
Colom, Walker Evans, Lee Fri-
edlander, Alberto García-Alix, 
Emmet Gowin, John Gutmann, 
Jitka Hanzlová, Helen Levitt, 
Anna Malagrida, Lisette Model, 
Robert Frank, Paul Strand, etc.

Organitzen: Fundació Mapfre i Ins-
titut Valencià de Cultura



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


