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DISSABTE 1 DE FEBRER
 10:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Taller: L’ofici del músic, del compositor
a l’intèrpret
Alejandro Pelayo (Marlango)
Entrada lliure amb inscripció prèvia en sasc@uji.es 
o 964 72 88 72. Aforament reduït.
nnEncontres Musicals és un projecte obert de vo-

cació pedagògica basat en l’intercanvi d’experiènci-
es musicals i en el diàleg constant entre les parts 
implicades. Ofereix una sèrie d’activitats (assajos/
concerts, xerrades, conferències, tallers) enfocades 
a un públic interessat i curiós d’aprendre altres for-
mes d’entendre la música. Inscripció prèvia fins al 
31 de gener. Organitzen: Ajuntament de Castelló 
de la Plana, Universitat Jaume I i Born! Music 
 Cicle Encontres Musicals

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: Eixa dona és ton pare!
José M. Beltrán · Companyia L’Armelar
Entrada: platea 6 € / amfiteatre 5 €
nnUn deute per saldar, un matrimoni a la força, 

una visita inesperada... El passat torna vestit de 
dona en companyia d’un mariner del Grau, un ca-
çador i un grapat de filles amb moltes inquietuds. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena

DIUMENGE 2 DE FEBRER
11:00 H · PLANETARI
Taller: Zones humides
Sagals
Entrada lliure
nnEn aquest taller parlarem dels ecosistemes de zo-

nes humides de la Comunitat Valenciana i la seua 
importància per a les aus migratòries. També cons-
truirem trampes per a mosquits. Organitza: Ajunta-
ment de Castelló de la Plana

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: Eixa dona és ton pare!
José M. Beltrán · Companyia L’Armelar
Entrada: platea 6 € / amfiteatre 5 €
nnUn deute per saldar, un matrimoni forçat, una visi-

ta inesperada... Organitza: Ajuntament de Castelló 
 Cicle Castelló a Escena

DILLUNS 3 DE FEBRER
17:00 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 desenvolu-
pat al llarg de més de vint-i-cinc anys d’investigació 
en Escriptura Creativa. Organitzen: Fuentetaja i 
Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nnL’educador i psicòleg Francisco Rodríguez parla-

rà de com és el dia a dia en un centre penitenciari. 
Part artística: Coples i cançons amb María “la Male-
na”. Acte presentat per Víctor Vázquez Bayarri.
Organitza: Llibreria Babel

19:30 H · CÍRCULO DE BELLAS ARTES
Inauguració de l’exposició: Cózar - Pintura
José Cózar Viedma
Entrada lliure
nnPresentació a càrrec de Patricia Mir. 

Organitza: Círculo de Bellas Artes de Castelló

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert: Gypsy Jazz Reunion Quartet
Entrada lliure
nnEl cicle Los Lunes Concierto comença amb 

l’actuació del Gypsy Jazz Reunion Quartet, en què 
convergeixen diferents músics d’Espanya i França 
al voltant de dos icones com són Django Reinhardt 
i Stéphane Grappelli, músics de referència del jazz 
europeu d’avantguarda dels anys 30, 40 i 50 i cre-
adors d’un estil particular, el jazz manouche, alegre 
i extraordinàriament flexible que revolucionà el jazz 
de la seua època. El Quartet és fidel a la tradició de 
l’estil, no només tocant estàndars, sinó incorporant 
les noves tendències del jazz manouche més actual. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle Los Lunes Concierto
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DIMARTS 4 DE FEBRER
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Inauguració exposició col·lectiva de pintura
Associació Escola d’Arts i Oficis de Castelló
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Babel

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

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: Escuchar por los ojos:
imagen, escucha y espiritualidad
Albert Arrufat Prades
Entrada lliure
nnTots els sentits ens donen informació, però tal ve-

gada quan hi ha so, aquest és el centre d’atenció, la 
qual cosa impedeix que “escoltem” el silenciós llen-
guatge de les imatges.
Organitza: Fe y Diálogo

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert: Música dedicada a Espanya
Banda Municipal de Castelló
Direcció: Marcel Ortega i Martí
Entrada lliure
nnLa tradició bandística del nostre país és, sens dub-

te, una de les que compta amb més arrel i més força 
de tot el món. Consolidades entre els segles XVIII i 
XIX, les bandes militars i civils constitueixen uns dels 
teixits associatius més importants en regions com la 
Comunitat Valenciana o Galícia. Una tradició tan forta 
s’ha expressat en gèneres com la sarsuela, la simfo-
nia, el folklore, la música electrònica, etc.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

DIMECRES 5 DE FEBRER

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Crims i ombres: el cinema negre clàssic
Projecció: Perversidad (Scarlet Street)
Fritz Lang · EUA, 1945
Entrada: 3 € · Venda: https://entrades.castello.es
nnChristopher Cross és un caixer infeliçment casat 

i amb talent per a la pintura. Un dia coneix una 
dona de la qual s’enamora i a qui fa creure que 
és un pintor d’èxit. La xica i el seu nóvio, un in-
dividu sense escrúpols, aprofiten l’ocasió per a 
aprofitar-se d’ell. Organitzen: Ajuntament de 
Castelló de la Plana i Filmoteca Valenciana 
 Cicle Filmoteca Valenciana

6 · 7 · 8 DE FEBRER
DIVERSOS HORARIS · PLANETARI
Jornades pel Dia internacional
de la dona i la xiqueta en la ciència
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nnActivitats dedicades a conéixer el treball de les 

tècniques i enginyeres de la refineria de BP Oil Es-
paña. Tres jornades en les quals hi haurà una sèrie de 
conferències en què treballadores de la refineria ens 
contaran les seues experiències des d’una perspec-
tiva de gènere. Les activitats del dijous 6 i divendres 
7 són dirigides a escolars (1r ESO) amb inscripció 
prèvia a planetari.castello.es. El dissabte 8 de febrer, 
tindrà lloc un taller familiar, on haureu de completar 
un itinerari amb diferents tasques que es desenvo-
luparan a la refineria. Aforament limitat, inscripció 
prèvia a planetari.castello.es a partir del 3 de febrer. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana. 
Col·labora: BP Oil España
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DIJOUS 6 DE FEBRER
10:30 H · TRAZOESTUDIO
Curs: Iniciació al dibuix per
al disseny de figurins de moda
Informació i inscripció: 670 466 331
nnAlumnes des de 16 anys. Places limita-

des. Trazoestudio, plaça de la Pau, 5, quar-
ta planta. Més detalls dels tallers i cursos 
oferits a www.trazoestudio.com
Organitza: Trazoestudio

11:00 H · CENTRE BUDISTA KADAMPA NAROPA
Pràctiques de meditació
Preu: 2 €
nnClasse de meditació. Organitza: Centre 

Budista Kadampa Naropa

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Espectacle de màgia i cant d’origen
Magia a dos i Gandhara Grama
Donatiu: 3 €
nnL’associació Chaacor realitza una trobada 

artística benèfica unida a la màgia de l’il·lu-
sionisme i la màgia de la música i cant d’ori-
gen, amb la intenció de compartir moments 
de calma i consciència. Organitza: Asocia-
ción Chakra Corazón: Chaacor

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina: Rosario Raro
Inscripció prèvia en fuentetajaliteraria.com
nnTreball en grup a partir de propostes de tre-

ball i materials tècnics molt diversos que hem 
desenvolupat al llarg de més de vint-i-cinc 
anys d’investigació en Escriptura Creativa. 
Rosario Raro és doctora en filologia, professora 
i escriptora amb més de dotze títols publicats. 
Organitzen: Llibreria Argot i Fuentetaja

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrada CEVA: L’aeroport
de Vilanova d’Alcolea
Serafín Bernat
Entrada lliure
nnOrganitzen: CEVA i Llibreria Argot

20:00 H · CASA DE CULTURA
Projecció i música en directe:  Alberto Lucendo i 
Gregarios: maravillosos perdedores, d’Arunas Matelis
Entrada lliure fins a completar aforament
nnAlberto Lucendo va arrancar la seua trajectòria a Castelló, 

la seua ciutat natal, on va emprendre i participar en molts 
projectes musicals, a més d’exercir com a productor d’in-
nombrables gravacions. Actualment resideix a Berlín, on ha 
desenvolupat la seua carrera com a músic centrant-se en la 
composició de bandes sonores per a pel·lícules, la creació 
de música ambient i com a intèrpret en l’escena de la im-
provisació i música experimental. Com a compositor ha sigut 
guardonat amb el premi nacional que lliura l’Acadèmica de 
Cine de Lituània (Silver Crane) al millor compositor de l’any 
en 2018, pel documental que ens presentarà ací, Gregarios, 
i en 2014, 2018 i 2019 va ser preseleccionat com a millor 
compositor pels Premis Goya en la categoria a Millor Música 
Original. Més informació: www.cinemascore.uji.es
Organitzen: Ajuntament de Castelló, UJI i Born! Music 

 Cicle Cinemascore 2020.  XV Mostra de música 
en directe i cinema

DIVENDRES 7 DE FEBRER
18:30 H · SALA SAN MIGUEL
Teatre infantil: Mowgly. El libro de la selva
La Carreta
Entrada lliure fins completar l’aforament
nnLa Carreta presenta una adaptació al 

teatre per a públic familiar que simplifica el 
catàleg de personatges del relat original de 
Kipling. Un espectacle que ens recorda la im-
portància de tindre una família que et dóna 
suport i que t’educa; així com els valors de 
l’amistat i la fraternitat. Organitza: Fundació 
Caixa Castelló  Cicle Cuencuentahucha
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DISSABTE 8 DE FEBRER

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 troba-

da: entrada cementeri de l’avinguda Cardenal Costa. Reserva 
prèvia obligatòria per correu electrònic: info@mucc.es o per 
telèfon: 683 545 542 (de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h). 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

10:30 H · TRAZOESTUDIO
Curs: Dibuix amb llapis de grafit aquarel·lables
Informació i inscripció: 670 466 331
nnA partir de 14 anys. Organitza: Trazoestudio

12:00 H · LLIBRERIA SAKURA
Contacontes: Yo soy
Entrada lliure · Recomanat a partir de 2 anys
nnPúblic familiar. Organitza: Llibreria Sakura

17:30 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller Frozen: Reaccions químiques
i ciència divertida
Entrada: 6 € · Inscripció: 630 571 946
nnOrganitzen: Llibreria Argot i Ciència Divertida

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: Chicago, el musical d’Ebb, Kander i Fosse 
Santi López · Companyia El Taronger
Entrada: platea 6 € / amfiteatre 5 €
nnAmbientada en la decadència dels anys 20, Chicago 

conta la història de Roxie Hart, mestressa de casa i balla-
rina d’un club nocturn que assassina el seu amant quan 
ell vol abandonar-la. Per evitar la condemna, Roxie enganya 
el públic, els mitjans de comunicació i la companya de 
cel·la, i contracta l’advocat més cobejat de Chicago.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació de llibre: Trío narrativo valenciano
Nou editorial
nnOrganitza: Nou editorial i Llibreria Argot

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: Curiosidades de
la naranja a través de su historia
Salvador Zaragoza Adriaensens
Entrada lliure
nnOrganitza: Ateneo de Castelló

19:30 H · CENTRE KADAMPA NAROPA
Classes de meditació
Preu: 3 €
nnOrganitza: Centre Budista Kadampa Naropa

20:00 H · MUSEU D’ETNOLOGIA
Inauguració de l’exposició:
De la festa, el símbol de la gaiata
Gestora de Gaiates de Castelló
Entrada lliure
nnLa Gestora de Gaiates de Castelló s’avança a 

les festes de la Magdalena mostrant com seran 
els 19 monuments de “llum sense foc ni fum” 
dels diferents sectors festers de la ciutat.
Organitza: Gestora de Gaiates de Castelló

20:00 H · PARANIMF · UNIVERSITAT JAUME I
Projecció i música en directe: Olivier 
Arson i El Reino de Rodrigo Sorogoyen 
Entrada: 8 € / Entrada reduïda: 6 €
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló, UJI i 

Born! Music  Cicle Cinemascore 2020.  XV 
Mostra de música en directe i cinema

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert: Borriana Big Band
Presentació del disc Peix enamorat
Entrada: 12 € (amb CD)
Venda anticipada a: notikumi.com
nnPeix enamorat és el fruit d’anys d’investigació 

de la música tradicional valenciana per part del seu 
creador. És una caixa de sorpreses, una magnífi-
ca travessia per aigües mediterrànies, en què el 
deliri per la música traçarà les coordenades per-
fectes per a gaudir d’un espectacle inimaginable. 
Organitza: Metrònom
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20:00 H · PARANIMF · UNIVERSITAT JAUME I
Projecció i música en directe: Fernando 
Vacas i Tu hijo, de Miguel Ángel Vivas
Entrada: 8 € / Entrada reduïda: 6 €
nnFernando Vacas, fidel a les seues arrels i enamo-

rat de la guitarra flamenca, acaba d’editar una òpera 
flamenca amb el títol A través de la luz, un disc i un 
espectacle musical que està deixant més d’un amb 
la boca oberta i que ens presenta un nou flamenc. 
Vacas ha treballat amb Rosalía, John Parish, Ro-
cío Márquez, La Negra, Raimundo Amador, Lole 
Montoya, Niño de Elche, María de Medeiros i un 
llarg etcètera, ampli treball que el fa gran coneixedor 
del flamenc, l’alternatiu i totes les seues amalgames. 
Més informació: www.cinemascore.uji.es Organit-
zen: Ajuntament de Castelló, Universitat Jaume I i 
Born! Music  Cicle Cinemascore 2020.  XV Mostra 
de música en directe i cinema

20:00 H · SALA SAN MIGUEL
Concert: Esplendor de la música coral barroca
Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de 
Castelló i Coro Francis Poulenc de Madrid
Entrada lliure amb invitació
nnOrganitza: Fundació Caixa Castelló 

 Cicle  Los Imprescindibles de San Miguel

20:00 H · ANVIL LIVE CLUB
Concert: Jamie 4 President + Serpent + Mentah
Entrada: 10 €
nnJamie 4 President presenten Consolation Prize, 

power-pop ric amb matisos de melancòlica vitalitat. 
Des de Barcelona, amb membres de Col·lapse, Antipa-
tiks i The Gundown, Serpent presenten el seu treball 
de debut Lluna Roja, proposta d’ambiciós post-har-
dcore en català. Organitza: Underground Revolution

DIUMENGE 9 DE FEBRER
11:00 H · PLANETARI
Dia internacional de la dona i la xiqueta en la 
ciència: Katherine Johnson, la dona que ens 
va portar a la Lluna
Caleidoscopio
Entrada lliure
nnUn taller on descobrir a Katherine Johnson i el 

seu treball a l’Apollo 11. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: Chicago, el musical d’Ebb, Kander i Fosse 
Santi López · Companyia El Taronger
Entrada: platea 6 € / amfiteatre 5 €
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena

20:00 H · PARANIMF · UNIVERSITAT JAUME I
Projecció i música en directe: Raül Refree i 
Entre dos aguas d’Isaki Lacuesta
Entrada: 8 € / Entrada reduïda: 6 €
nnRefree és un artista polifacètic; músic i composi-

tor de bandes sonores, és també un dels productors 
musicals amb més renom del país i una de les figures 
artístiques més inquietes. La seua carrera va comen-
çar als 17 anys en l’escena hardcore (Corn Flakes, 
Sitcom), i a partir d’ací va definir una trajectòria úni-
ca. Té una desena de discos en solitari com a Refree, 
publica amb el segell internacional Glitterbeat. Ha tre-
ballat amb artistes com C. Tangana, Kiko Veneno, La 
M.O.D.A., Josele Santiago, Niño de Elche, Rosalía 
o Sílvia Pérez Cruz. Un dels noms fonamentals per a 
entendre la música que s’ha fet al nostre país en els 
últims vint anys. Més informació: www.cinemascore.
uji.es Organitzen: Ajuntament de Castelló, UJI i 
Born! Music  Cicle Cinemascore 2020.  XV Mostra 
de música en directe i cinema
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17:00 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 

narratiu i materials tècnics molt diversos desenvolu-
pats al llarg de més de vint-i-cinc anys d’investigació 
en Escriptura Creativa i literatura.
Organitzen: Fuentetaja i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nnEl doctor José María Breva Sanchís (president 

del Col·legi de Metges de Castelló) abordarà les pro-
blemàtiques actuals de la medicina. Part artística: 
Dezires i Cançons per Víctor Vázquez, que també 
presentarà la tertúlia. Organitza: Llibreria Babel

19:00 H · CENTRE BUDISTA KADAMPA NAROPA
Masterclass: Aprén dels grans budistes
Preu: 3 €
nnGira de la directora NKT-IKBU d’Espanya Guen Kel-

sang Chokga. Organitza: Centre Kadampa Naropa

19:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Encontres Musicals amb Gaizka Mendieta:
Música i futbol, pura passió 
Presenta i modera Enrique Ballester
Entrada lliure
nnTrobada amb Gaizka Mendieta, exfutbolista natu-

ral del País Basc, però criat i format esportivament a 
Castelló. És el fill d’Andrés Mendieta, antic porter del 
CD Castelló. Va jugar al CD Tonín, d’on aniria passant 
de categories amb el CD Castelló, assolint el seu ze-
nit futbolístic amb el València CF (1992-2001). Fora 
dels camps de futbol és reconeguda també la seua 
passió per la música, fent de DJ o actuant amb Los 
Planetas al FIB. Organitzen: Ajuntament de Caste-
lló de la Plana, Universitat Jaume I i Born! Music 
 Cicle Encontres Musicals

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert: Mario Prisuelos (pianista clàssic)
Entrada lliure
nnCelebració del 250é aniversari del naixement de 

Beethoven. Programa: Beethoven y la música es-
pañola de su tiempo. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana  Cicle Los Lunes Concierto

DILLUNS 10 DE FEBRER

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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DIMARTS 11 DE FEBRER

16:45 H · PLANETARI
Curs d’Iniciació a l’Astronomia
Inscripcions: www.planetari.castello.es
nnEl Planetari de Castelló celebra la 23a edició del 

Curs d’Iniciació a l’Astronomia. Organitza: Ajunta-
ment de Castelló de la Plana

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

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrada d’educació Canina DogCalm
Entrada lliure
nnS’acosta la Magdalena, dies de forts sorolls i estrés 

per a les mascotes. Ací trobareu eines i dinàmiques 
per a ajudar els vostres gossets a dur el millor possible 
la setmana de festes. Organitzen: DogCalm i Argot

19:15 H · EDIFICI HUCHA
Conferència: La monarquía se muestra al 
público: 200 años del Museo del Prado
Ester Alba Pagán
Entrada lliure
nnOrganitza: Fundació Caixa Castelló 

 Cicle Aula Isabel Ferrer

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: Escuchar para una
cultura del encuentro
Paco Porcar Rebollar
Entrada lliure
nnLa cultura pròpia i la nostra individualitat poden 

ser grans barreres que rebutgen els que no pensen 
com nosaltres. Organitza: Fe y Diálogo

DIMECRES 12 DE FEBRER
18:00 H · LLIBRERIA SAKURA
Contacontes en anglés: Let’s discover the farm
Petit londoner
Entrada lliure · Recomanat de 3 a 6 anys
nnPúblic familiar. Organitza: Llibreria Sakura

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Icona i la Cultura Popular: Castelló i Nadales
de la Plana
Vicent Jaume Almela i J. Falomir
Entrada lliure
nnA càrrec de Vicent Jaume Almela (autor de les 

lletres), Ferran Badal (director i arranjaments) i Paco 
Bastán (president de la Coral Ad Libitum). Coordina 
Joanjo Trilles. Organitza: Llibreria Babel

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 ARGOT
Presentació del llibre:  El reloj de la quimera
Natalia Royo Saura · La Horadada ediciones
Entrada lliure
nnPresenta María Fonellosa, delegada d’UNEE. 

Organitzen: La Horadada ediciones i Llibreria Argot

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Crims i ombres: el cinema negre clàssic
Projecció: El beso de la muerte (Kiss of death)
Henry Hathaway · EUA, 1947
Entrada: 3 € · Venda: https://entrades.castello.es
nnNick Bianco és ferit i arrestat durant un assalt a 

una joieria. En el judici, el fiscal li ofereix reduir la con-
demna si dona els noms dels seus socis, però ell s’hi 
nega. Quan descobreix 
que la seua esposa s’ha 
suïcidat i les seues filles 
estan en un orfenat, Nick 
comença a dubtar. 
Organitzen: Ajuntament 
de Castelló de la Plana i 
Filmoteca Valenciana 
 Cicle Filmoteca 

Valenciana



10 ·  

DIJOUS 13 DE FEBRER
11:00 H · CENTRE KADAMPA NAROPA
Pràctiques de meditació
Preu: 2 €
nnOrganitza: Centre Budista Kadampa Naropa

19:00 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA
Inauguració de l’exposició: Un lluminós color de somnis
Nonnamaribel
Entrada lliure
nnFresc, colorista i naïf, així és el brillant viatge per l’art 

d’aquesta pintora autodidacta nascuda a Barcelona i resi-
dent a Castelló des de 1970. “Fent un exercici d’honestedat 
puc dir que la meua obra és fruit de la innocència amb un 
llenguatge diàfan, espontani, pur i elemental. Intente plas-
mar amb el color un cosmos de paisatges i éssers espirituals 
connectats cap a l’enlluernador terreny dels ensomnis”. Un 
món filtrat amb els ulls del més tendre dels cors.
Organitza: Espai per a l’Art i el Talent

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre:  Esther, un sueño de amor
Olivier Herrera
Entrada lliure
nnOlivier Herrera Marín, fundador i president de POETAP, 

empresari, poeta i rodamon, recita la història en vers d’un 
amor inaudit i utòpic que ens sorprendrà per la protagonista. 
Organitza: Llibreria Argot

20:30 H · SALA SAN MIGUEL
Concert: Beyond the piano 2020
José Luis Miralles
Entrada lliure amb invitació
nnMiralles (Vila-real) mostra una més que depurada tèc-

nica en el piano adquirida en la música clàssica, destacant 
per unes inquietuds creatives pròpies assumides a través 
de creadors contemporanis. A Miralles l’agrada assumir 

riscos, enfrontar-se a les partitures grà-
fiques, afrontar el repte de la improvisa-
ció, prémer tecles i utilitzar efectes de 
so. Organitza: Fundació Caixa Castelló 

 Los Imprescindibles de San Miguel
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21:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Monòleg: Del deporte también se sale
Javi Sancho
Entrada: 12 € · Disponibles a: yalastengo.com
nnJavi Sancho ens parla de la seua comple-

xa relació amor/odi amb l’esport, així com de 
la febre esportiva que ens envolta. La gent 
s’està tornant boja. En confiança, Javi ens 
explicarà experiències en les quals de ben 
segur ens podrem identificar. 
Organitza: Sueños Musicales

DIVENDRES 14 DE FEBRER
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: María Cambrils:
El despertar de la conciencia
Ana Noguera
Entrada lliure
nnMaría Cambrils va ser una dona valenta i 

compromesa. Autodidacta, socialista i femi-
nista, va escriure centenars d’articles. L’oblit 
històric de María Cambrils és un doble oblit: 
per ser dona i per ser del bàndol dels perde-
dors. Organitza: LlibrerIa Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre:
L’últim dels valencians
Guillermo Colomer
Entrada lliure
nnPresentació amb l’autor Guillermo Colo-

mer; Vicent Baydal, editor (Ed. Drassana) i Ro-
ger Mira (filòleg). Organitza: Llibreria Babel

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert: Vivir el amor
Bosko Beuk amb Anthony Vianna
Entrada anticipada: 12 € / Taquilla: 15 €
nnLa inconfusible i càlida veu d’aquest can-

tant, compositor, productor, músic i poeta 
iugoslau, establit a la localitat castellonenca 
d’Orpesa, atrapa per la seua mescla i fusió 
de països amb un estil pop europeu i melò-
dic, amb l’ànima dels Balcans.
Organitza: Bosko Beuk
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19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: El mundo en que vivimos
Jorge Fuentes Vilallonga
Entrada lliure
nnD’origen valencià, lligat a Castelló i amb una car-

rera diplomàtica de cinc lustres recorrent el món 
sencer, Jorge Fuentes Monzonís-Villalonga és un 
diplomàtic, exambaixador d’Espanya, ara ja jubilat, 
encara en actiu amb alguns dels organismes en els 
quals ha treballat com l’ONU a Nova York o l’Orga-
nització per a la Seguretat i Cooperació a Europa. 
Organitza: Ateneo de Castelló

19:30 H · CENTRE BUDISTA KADAMPA NAROPA
Classes de meditació
Preu: 3 €
nnOrganitza: Centre Budista Kadampa Naropa

DISSABTE 15 DE FEBRER
17:30 H · PLAÇA ILLES COLUMBRETES
Cercavila pels carrers propers a la Nova Escola
18:00 H · PLAÇA ILLES COLUMBRETES
Dansa: Actuació dels grups de la Nova Escola
nnDifusió del folklore de la Comunitat Valenciana, 

allò que comunament coneixem com a “balls regi-
onals”, i la difusió de la música típica que acompa-
nya els nostres balls. Organitza: Grup de danses la 
Nova Escola. Col·labora: Ajuntament de Castelló 
de la Plana  IX Trobada de Danses la Nova Escola

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert: XXXV Aniversari de la Refundació 
de la Tuna de Magisteri de Castelló
Entrada: 5 €
nnConcert benèfic de la Tuna de Magisteri de Castelló 

en commemoració del 35é aniversari de la seua re-
fundació. Organitza: Tuna de Magisteri de Castelló

DIUMENGE 16 DE FEBRER

11:30 H · AUDITORI DE CASTELLÓ
Concert: Yes, we are! Dones que mouen el món
Banda Municipal de Castelló
Entrada lliure
nnConvidada per la Banda Municipal de Castelló, la 

directora castellonenca Lidón Valer Cabaleiro ens 
presenta un programa en homenatge a les composito-
res que han superat els esculls que la societat encara 
posa a les dones. Organitza: Ajuntament de Castelló

11:00 H · PLANETARI
Taller: Plutó
Sagals
Entrada lliure
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

18:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert: Gegants pel Mediterrani
Xarançaina
Entrada lliure
nnUn projecte que unirà la dolçaina i la percussió 

en un concert literari que transportarà l’espectador 
arreu del Mediterrani, amb música, narració, ritme i 
projeccions. L’espectacle comptarà amb la presència 
de l’escriptor valencià Pep Castellano. Organitzen: 
Ajuntament de Castelló de la Plana i Xarançaina

DILLUNS 17 DE FEBRER
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina: Óscar Gual
nnOrganitzen: Fuentetaja i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Club de lectura: Desaparecida en Siboney
Coordina: Rosario Raro
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Argot
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19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura
i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nnEl doctor José Vicente Pascual Fuster 

(metge de família) abordarà la conferència 
Verdades y mentiras: peligros y defensa de la 
salud. Part artística: La voz y el agua amb Mar 
Busquets, poeta i escriptora. Presenta l’acte 
Víctor Vázquez. Organitza: Llibreria Babel

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert: Joan Villalonga 
Presentació del disc: Una noche en Shinjuku
Entrada lliure
nnDesprés del personal Un día en Aberdeen, 

Joan Villalonga torna amb un nou disc: Una 
noche en Shinjuku, (Ànima Records). A l’aca-
bat d’estrenar treball, el músic castellonenc 
ens mostra una elegant i intimista col·lecció 
de temes de connexions folk, inspirada en la 
seua visita a Shinjuku, el decadent barri roig de 
Tòquio. A partir d’aquest paisatge nipó i amb 
uns textos acurats, Villalonga ens convida a 
la reflexió al voltant de les derives i misèries 
humanes dels nostres dies. Tot això enriquit 
amb col·laboracions de reconeguts músics 
locals com Alberto Lucendo, Diego Barberà 
(BlackFang, Ànima Records), Hèctor Tirado, 
Jesús Gimeno, Fèlix Gimeno, María Felip, 
Xavi Muñoz o Junior Mackenzie. Reconegut 
a diferents llistes com un dels millors discos 
publicats a Castelló durant l’any 2019. Orga-
nitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle Los lunes Concierto

DIMARTS 18 DE FEBRER

19:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Col·loqui i presentació del col·lectiu cívic:
Homes en deconstrucció  
Entrada lliure
nnHomes en desconstrucció és un grup d’homes que pre-

tén crear un espai de reflexió sobre la condició masculina, on 
posem en qüestió tot allò que ens ha construït com a homes i 
que ens situa en posicions de poder, de privilegis, i/o de vio-
lències. Hi haurà projecció de documental i col·loqui amb Ali 
Brancal (Adona’t), Maria José Ortí (Isonomia) i Verònica Ruiz 
(Regidoria d’Igualtat). Més informació: facebook.com/home-
sendesconstruccio Organitza: Homes en desconstrucció. 
Col·labora: Ajuntament de Castelló de la Plana

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

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: La cristiandad ha hecho crisis
¿y ahora la iglesia, qué?
Joan Llidó Herrero
Entrada lliure
nnA càrrec de Joan Llidó, doctor en Teologia per la UP Gre-

goriana de Roma, exprofessor de l’UJI i rector de la parròquia 
El Salvador de Castelló de la Plana. Organitza: Fe y Diálogo

DIMECRES 19 DE FEBRER
18:00 H · LLIBRERIA SAKURA
Conferència: Los cátaros en la edad media
Pilar Bellés
Entrada lliure
nnPilar Bellés és professora i filòloga, amb diferents treballs 

publicats sobre els càtars. Organitza: Llibreria Sakura
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18:30 H ·  LLIBRERIA ARGOT
Xarrada-taller: Projecte Ciutat Feliç
Rafa Gallent 
Entrada lliure
nnEl projecte Ciutat Feliç és el resultat d’una dinamització en 

la qual han participat un total de 72 col·lectius. Un exercici 
que convida a reflexionar sobre el nostre model de ciutat ideal. 
Organitza: Llibreria Argot 

19:30 H · CENTRE EXCURSIONISTA DE CASTELLÓ
Conferència: Traiguera, passat i present
Vicent Ortí Sogues
Entrada lliure
nnA càrrec de Vicent Ortí Sogues, guia oficial des de l’any 

2008 del Reial Santuari de Traiguera i membre de la Junta 
de la Cooperativa Servol, de la coral Verge Font de la Salut, 
del grup de Jota i Dansa i de la revista local Lo diariet. Car-
rer Jesús Martí Martín, 24 bis. Organitzen: Centres Anant 
Anant, C. Benicàssim, CEC i SASE

 Cicle Posada en valor: Castelló i les seues comarques

19:30 H · EDIFICI HUCHA
Col·loqui: Víctor Manuel: El gusto es mío
Entrada lliure fins completar l’aforament
nnMemòria, sabors i olors: això és El gusto es mío. Un 

recorregut per la vida de Víctor Manuel al voltant d’una 
taula o davant el fogó de la cuina. Ingredient rere ingredi-
ent, el cantautor va trenant records, anècdotes i emocions. 
Organitza: Fundació Caixa Castelló  En Primera Persona

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

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Crims i ombres: el cinema negre clàssic
Projecció: El demonio de las armas
(Gun Crazy/Deadly Is the Female)
Joseph H. Lewis · EUA, 1950
Entrada: 3 € · Venda: https://entrades.castello.es
nnUn jove obsessionat des de menut amb les armes s’enamora 

d’una dona que treballa en l’espectacle de tir d’una fira. La pre-
cària situació econòmica en què es troben després de casar-se 
els espenta a una carrera delictiva arreu del país. Organitzen: 
Ajuntament de Castelló de la Plana i Filmoteca Valenciana 
 Cicle Filmoteca Valenciana

DIJOUS 20 DE FEBRER

13:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Projecció i col·loqui: Espacio simétrico
Virginia García del Pino i Marta Negre
Entrada lliure fins a completar aforament
nnEspacio simétrico és una pel·lícula simètri-

ca, entre el documental i la ficció, el cinema i 
el vídeo, el femení i el masculí; que parla de 
l’espai comú entre una dona desconsolada 
per la seua malaltia i un astronauta decidit a 
participar en el primer viatge amb tripulació a 
Mart. La pel·lícula ens mostra com les seues 
vides recorren un espai que guarda, en cer-
ta manera, una simetria. Tots dos conversen 
amb la realitzadora que intenta indagar sobre 
els límits de l’ésser humà, i les seues pròpies 
limitacions a l’hora de fer una pel·lícula.
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la 
Plana, Universitat Jaume I i Sessió Contínua 
 Cicle Sessió Contínua, visibilitzant 

l’audiovisual local

16:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Audicions d’alumnes d’Àgora Lledó
Entrada lliure
nnAudions de guitarra clàssica, elèctrica, 

saxofó, clarinet, trompeta, trombó. A partir 
de les 17:00  h, audicions de violí, viola, vi-
oloncel i contrabaix. A partir de les 18:00 h 
audicions de l’alumnat de piano.Organitza: 
Àgora Lledó International School 

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Taller: Nutrició i emocions
Alfonso Rigueira
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Babel
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19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Recital Amart: Poesia entre dos
María Fonellosa Causada
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Argot

19:30 H · SALA SAN MIGUEL
Conferència: Mónocromos: Infinitos 
matices en un único color
Juan Manuel Bonet i Javier Martín
Entrada lliure fins completar l’aforament
nnJuan Manuel Bonet és director de l’Insti-

tut Cervantes, director de l’Institut Valencià 
d’Art Modern i del Museu Nacional Centre 
d’Art Reina Sofia de Madrid. Javier Mar-
tín és director de la Col·lecció Ars Citerior. 
Organitza: Fundació Caixa Castelló

DIVENDRES 21 DE FEBRER
17:30 H · SALA ZONA3
Màgia amb Ivan Arribas
Preu: 4 € · Reserva d’entrades: 635 586 084
nnPúblic familiar. Un espectacle de màgia 

que narra les aventures que va viure Ivan per 
a aconseguir el seu somni de ser mag.
Organitza: Zona3

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre: El Maestrat 
i el Ports de Morella: una història 
lingüística
Lluís Gimeno Betí · Onada Edicions
Entrada lliure
nnLluís Gimeno, és doctor en Filologia 

Romànica per la Universitat de Barcelona, 
catedràtic jubilat de la Universitat Jaume I, 
i membre de la Societat Castellonenca de 
Cultura. Presenta l’acte Joan Josep Trilles. 
Organitza: Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Conferència: El poder de la
concentración mental.
Presentació de llibre: ¿Quién soy yo? 
Dr. Félix Torán 
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Argot

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: El triángulo museístico
de la democracia
Tomás Llorens Serra
Entrada lliure
nnL’almassorí Tomás Llorens és historiador, crític d’art i 

museòleg. Llicenciat en Dret i en Filosofia, ha sigut direc-
tor de l’Institut Valencià d’Art Modern, director del Museu 
Nacional Centre d’Art Reina Sofia i conservador-cap de la 
col·lecció Thyssen-Bornemisza (1991-2005). Autor de nom-
broses publicacions sobre la Història i crítica d’art, arqui-
tectura o semiòtica, ha comissariat algunes de les millors 
exposicions a Espanya als segles XX i XXI. Va ser guardonat 
amb la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts l’any 2007. 
Organitza: Ateneo de Castelló

19:30 H · CENTRE BUDISTA KADAMPA NAROPA
Classes de meditació
Preu: 3 €
nnOrganitza: Centre Budista Kadampa Naropa

DISSABTE 22 DE FEBRER
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 troba-

da: entrada cementeri de l’avinguda Cardenal Costa. Reser-
va prèvia obligatòria per correu electrònic: info@mucc.es o 
per telèfon: 683 545 542 (de dilluns a divendres de 8:00 a 
15:00 h). Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

12:00 H · COLLA BACALAO · CARRER LLUÍS VIVES, 3
Presentació del comte: L’any de la picor
Manuel Bordoy i Carmen Aldás (Il·lustradora)
Entrada lliure
nnOrgantiza: Associació Cultural Colla Bacalao. 

Col·labora: Ajuntament de Castelló de la Plana



17:30 H · SALA ZONA3
Màgia amb Ivan Arribas
Preu: 4 € · Reserva d’entrades: 635 586 084
nnPúblic familiar. Organitza: Zona3

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: Tu mujer nos engaña
Escenatrama · Manuel Merino i José de Lucio 
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnComèdia en 3 actes. Com reaccionaria vos-

té si li digueren que s’ha casat sense saber-ho? 
Què pensaria en saber que la seua dona està ca-
sada amb un altre? I si eixe altre resultara ser un 
íntim amic? Pot posar-se l’espectador en el lloc 
del protagonista? Intente trobar el sentit a aquest 
embolic mentre gaudeix d’una comèdia divertida. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena

DIUMENGE 23 DE FEBRER
11:00 H · PLANETARI
Taller: Art Rupestre
Sagals
Entrada lliure
nnA partir de l’observació de les pintures rupestres 

aprendrem sobre els seus autors. Fabricarem els 
nostres pinzells i pintarem sobre pedres.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: Tu mujer nos engaña
Escenatrama · Manuel Merino i José de Lucio 
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Castelló a Escena

22 I 23 DE FEBRER

10:00 H · PLAÇA SANTA CLARA

XXXIII Fira
de MINERALS
de Castelló 2020 

La FIRA DE MINERALS DE CASTELLÓ és un 
fòrum d’intercanvi de noves idees, experiènci-
es i plans de futur, ja que és visitada per inves-
tigadors i divulgadors de la mineralogia nacio-
nal i internacional, que, a més d’obtenir nous 
coneixements, aprofiten el viatge per a gaudir 
d’un bon àpat en els restaurants castellonencs.

Un any més arriba a la plaça Santa Clara la 
trenta-tresena Fira de Minerals de Castelló 
organitzada pel Grup Geoda, amb el suport 
de l’Ajuntament de la ciutat. Aquesta edició 
l’han dedicat al cinabri i als miners que durant 
molts d’anys van extraure aquest mineral de 
les mines de l’Espadà per a obtindre mercu-
ri, i que van enriquir, encara que efímerament, 
els pobles d’aquesta serra. A més, hi haurà 
una important oferta de minerals de la nostra 
Comunitat i de material espanyol. Respecte 
d’exemplars estrangers, hi haurà molt bona 
representació de minerals del Marroc, l’Índia, 
el Brasil, Afganistan, Pakistan, la Xina i com a 
novetat, minerals de mercuri de la mina Mc-
Dermitt d’EUA com la terlinguacreekita, la klei-
nita i l’eglestonita.

Organitzen: Ajuntament de Castelló de la 
Plana i Grup Geoda
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DILLUNS 24 DE FEBRER
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nnLa cultura del poeta és el títol de la conferència 

que oferirà  l’escriptor i assagista Ricardo Cano Ga-
viria. Part artística a càrrec de Rosa Lentini, poeta i 
directora de la revista literària Ígitur. Acte presentat 
per Víctor Vázquez. Organitza: Llibreria Babel

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 desenvolu-
pat al llarg de més de vint-i-cinc anys d’investigació 
en Escriptura Creativa. Organitzen: Fuentetaja i 
Llibreria Argot

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert música clàssica:
Mercedes Jorge & Fernando Orfila 
Entrada lliure
nnMercedes Jorge (soprano) i Fernando Orfila (pi-

anista) són professors del Conservatori Superior de 
Música Salvador Seguí de Castelló. Oferiran un reci-
tal dedicat als Lieder de Schubert i l’Opereta vienesa 
(amb títols d’autors com Lehar).
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
 Cicle Los Lunes Concierto

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert: Carla 
Entrada voluntària
nnCarla, l’alter ego de la vigatana Carla Serrat, ho ha 

tornat fer. Tres anys després de sorprendre el públic i 
la crítica amb la seua posada de llarg, Night Thoughts 
(Sons, 2016) reapareixia l’estiu del 2019 amb un nou 
disc sota el braç, Kill a Feeling. Un treball brillant on el 
pop es troba amb les pulsions brollants de la pista de 
ball. Beach House, Caribou, Hot Chip, The xx són 
algunes de les referències que ens ajuden a situar 
la nova proposta de Carla. Organitzen: Ajuntament 
de Castelló de la Plana i Septiembre Recuerdos 
 Cicle Sons

DIMARTS 25 DE FEBRER
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Conferència Teléfono de la Esperanza
Entrada lliure
nnOrganitzen: Argot i Teléfono de la Esperanza

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

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: La política al servei de
les persones sense veu ni poder
Marisa Saavedra Muñoz
Entrada lliure
nnLa política hauria d’estar al servei de totes i tots, 

però de vegades la ciutadania es queda marginada 
en les decisions socials de millora. Conferència a 
càrrec de Marisa Saavedra, treballadora social, fun-
cionària i activista social. Organitza: Fe y Diálogo



FEBRER 2020  ·  17

19:15 H · EDIFICI HUCHA
Conferència: El star system de Hollywood
Carlos Cuéllar Alejandro
Entrada lliure fins completar l’aforament
nnCarlos Cuéllar és doctor en Geografia i Història per la Universi-

tat de València, amb l’especialitat en Història de l’Art. Organitza: 
Fundació Caixa Castelló  Cicle Aula Isabel Ferrer

20:00 H · SALA SAN MIGUEL
Dansa: MiNiMa. 3 piezas breves
Entrada lliure amb invitació recollida en la Casa Abadía
nnMínima és un cicle de dansa contemporània que proposa tres 

peces breus, diferents i universals. A càrrec de les companyies EBC 
Danza, EYAS Dance Project i MaRRoch. Organitza: Fundació Cai-
xa Castelló  Cicle  MíNiMa

DIMECRES 26 DE FEBRER
18:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: Las invisibles
Louis-Jean Petit · França, 2018
Entrada lliure
nnArran d’una decisió de l’Ajuntament, el centre d’acollida per a 

dones sense domicili fix tancarà. A les treballadores socials del cen-
tre sols els queden tres mesos per a rehabilitar a aquestes dones. 
A partir d’ara tot està permés: falsificacions, influències, mentides... 
Organitza: Ajuntament de Castelló  Cicle de Dona i Cinema

19:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Presentació de fotollibre i xerrada: Violència de gènere
Entrada lliure fins a completar aforament
nnPhotobook Club és una xarxa internacional que genera esdeve-

niments, reflexions i edicions al voltant del fotollibre. Organitzen: 
Ajuntament de Castelló, UJI i Photobook Club Castelló  Cicle 
Photobook Club Castelló

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

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Xerrada d’Oxfam-Intermón: Chios, la presó dels refugiats
Entrada lliure
Magaly Martinavarro Blocona
nnMagaly Martinavarro és metgessa especialista en medicina de 

família i comunitària. Organitza: Llibreria Babel

DIJOUS 27 DE FEBRER
11:00 H · CENTRE KADAMPA NAROPA
Pràctiques de meditació
Preu: 2 €
nnOrganitza: Centre Kadampa Naropa

19:00 H · HALL TEATRE DEL RAVAL
Inauguració de l’exposició
fotogràfica del Festival Jazz
a Castelló 2020
Sitoh Ortega
Entrada lliure
nnSitoh Ortega ens presenta Jazz, 

una sèrie de fotografies fetes al llarg 
dels últims 25 anys. Més informació en 
pàgines 22 i 23 dedicades al Festival 
Jazz a Castelló. Organitzen: Ajunta-
ment de Castelló i Institut Valencià 
de Cultura  Festival Jazz a Castelló

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

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Rebeca Rods & Black Light
Gospel Choir: Homenatge
a Aretha Franklin
Entrada 5 € · Disponibles a: 
https://entrades.castello.es
nnArranjadora i directora de cors per 

a artistes com Alejandro Sanz, Malú, 
Laura Pausini i molts altres, la seua 
passió pel gòspel i el soul l’ha portada 
a estudiar en les escoles nord-ameri-
canes més prestigioses. Ens pre-
sentarà el seu homenatge a Aretha 
Franklin, en clau de coral gòspel, 
amb temes tan coneguts com Respect, 
Think o A Naural Woman, interpretats 
per solistes i una coral. Organitzen: 
Ajuntament de Castelló de la Pla-
na i Institut Valencià de Cultura 
 Festival Jazz a Castelló
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DIVENDRES 28 DE FEBRER

17:30 / 18:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Conferència i Speed Mentoring SG:
Promoción de industrias culturales
y mecenazgo
Entrada lliure fins a completar aforament
nnAtenent l’actual context, l’equip organitzador de la 

Trobada Nacional de Fotografia troba necessari un 
moment de reflexió i d’acció. És així com els tres 
festivals de fotografia existents a la Comunitat Valen-
ciana (Imaginària, PhotoAlicante i PhotOn Festival), 
han apostat per generar un punt d’encontre i anàlisi 
amb caràcter anual. Aquesta primera trobada aborda 
el paper dels festivals de fotografia com a elements 
de reflexió, creació, investigació, desenvolupament, 
divulgació i construcció de sentits d’identitat en el 
marc d’una societat global, a més d’analitzar els 
obstacles, reptes i fórmules de sostenibilitat al seu 
sector. Organitzen: FOC, Ajuntament de Castelló 
de la Plana i Universitat Jaume I  FOC, Trobada 
Nacional de Directors de Festivals de Fotografia i 
Creadors Visuals

17:30 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
XV Jornades de Ciències de la Terra
Inscripcions: planetari.castello.es
nnEl Planetari de Castelló i el CEFIRE organitzen les 

XV Jornades de Ciències de la Terra, un fòrum de 
divulgació de les diferents disciplines que estudien 
la Terra: paleontologia, mineralogia... Al llarg de dos 
dies, tindran lloc conferències i tallers pràctics per a 
apropar aquestes disciplines al públic general i, en es-
pecial, al docent. La inscripció és gratuïta fins a com-
pletar l’aforament i el públic general s’ha d’inscriure 
a través del web del Planetari: planetari.castello.es 
Organitzen: Planetari de Castelló, Ajuntament de 
Castelló de la Plana i CEFIRE

18:30 H · SALA SAN MIGUEL
Teatre infantil: Pauuuuuu
Binixiflat
Entrada lliure fins completar l’aforament
nnLa companyia Binixiflat ens ofereix des de Mallorca 

Pauuuuuu. L’obra és una divertida invitació a la refle-
xió, des d’una actitud filosòfic-lúdica sobre la resolució 
de conflictes. Organitza: Fundació Caixa Castelló 
 Cicle Cuencuentahucha

19:30 H · CENTRE BUDISTA KADAMPA NAROPA
Classes de meditació
Preu: 3 €
nnOrganitza: Centre Budista Kadampa Naropa

20:00 H · CASA DE CULTURA · CAPELLA
Concert: Leo Tejedor Trio
Entrada lliure
nnUna revisió en clau jazzística de temes referencials 

de Nirvana, Beatles, Leonard Cohen, Rolling Stones o 
Björk. Més informació en pàgines 22 i 23. Organit-
zen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Institut 
Valencià de Cultura  Festival Jazz a Castelló

20:00 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS 
Concert: BlackFang
Presentació del nou disc: A foc lent
Entrada: 5 € 
nnBlackFang és un projecte de banda hip-hop amb 

arrels jazz i funk, que naix al cor de La Plana. Forma-
da per set músics de llarg recorregut i experiència 
a l’escena musical valenciana (Bandits, Mr.Pink, Da 
Plus Nu Ideas, Mash Masters), acaben de publicar A 
foc lent (Ànima Records). Organitzen: Institut Va-
lencià de Cultura i BlackFang

22:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Big Band Clasijazz
Direcció: Ramón Cardó
Entrada 8 € · https://entrades.castello.es
nnBanda formada per 19 músics professionals de 

tota la costa mediterrània, des d’Almeria fins a Girona, 
agrupats al voltant de l’associació Clasijazz i dirigits 
pel prestigiós Ramón Cardó, han afrontat amb èxit 
la interpretació de repertoris com Epitaph, de Charles 
Mingus, o Chico y Rita. Organitzen:  Ajuntament de 
Castelló de la Plana i Institut Valencià de Cultura 
 Festival Jazz a Castelló
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DISSABTE 29 DE FEBRER
9:30 / 16:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
XV Jornades de Ciències de la Terra
Inscripcions: planetari.castello.es
nnOrganitzen: Planetari de Castelló, Ajuntament 

de Castelló de la Plana i CEFIRE

10:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Presentació de tallers:
Què són els tallers AVVAC? 
Rafael Tormo Cuenca · AVVAC
Entrada lliure fins a completar aforament
nnOrganitzen: FOC, Ajuntament de Castelló de la 

Plana i UJI  FOC, Trobada Nacional de Directors 
de Festivals de Fotografia i Creadors Visuals

11:00 H · PLAÇA MAJOR
3a Trobada d’imatgeria Popular
nnTrobada d’imatgeria popular a la plaça Major amb 

la Colla Gegantera de l’Alcora, la Colla del Rei Bar-
but (Castelló), Botafocs (Castelló), la Colla de Nanos 
i Gegants (Borriana), l’Associació Cultural el Torrelló 
(Almassora), els Geganters i Grallers de Sant Climent 
de Llobregat (Barcelona), la Colla de Gegants de Ca-
ritat (Barcelona), l’Associació de Cabuts i Dolçainers 
d’Artana, els Gigantes y Cabezudos de Torrejón de Ar-
doz, la Colla Gegantera de Santa Bàrbara (Tarragona) i 
l’Associació de Dansants del Corpus (Castelló). A partir 
de les 11:45 h, cercavila amb les diferents entitats 
pel recorregut següent: plaça Major, plaça de L’Herba, 
carrer Cavallers, carrer Cervantes, carrer Enmig, Por-
ta del Sol, carrer Gasset, carrer Major i plaça Major. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

11:30 H · CARRERS DEL CENTRE 
Cercavila amb Gata Brass Band
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló i Institut 

Valencià de Cultura  Festival Jazz a Castelló

12:30 H · AV. SANT PERE · GRAU DE CASTELLÓ 
Hèctor Tirado & The Flatmates
Entrada lliure
nnMés informació en pàgines 22 i 23 dedicades al 

Festival Jazz a Castelló. Organitzen:  Ajuntament 
de Castelló de la Plana i Institut Valencià de cul-
tura  Festival Jazz a Castelló

17:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Conferència: Urgencias desde la emergencia. 
La cultura como algo más que un recurso. 
Festivalización de la Cultura
Rafael Tormo Cuenca · AVVAC
Entrada lliure fins a completar aforament
nnOrganitzen: FOC, Ajuntament de Castelló de la 

Plana i UJI  FOC, Trobada Nacional de Directors 
de Festivals de Fotografia i Creadors Visuals

17:30 H · SALA ZONA3
Contacontes: Oreto i les formigues
Preu: 4€ · Reserva d’entrades: 635 586 084
nnRecomanat fins a 5 anys. Públic familiar. Un conte 

que posa en valor el treball en equip, l’esforç i la confi-
ança.  Zona3, carrer Bisbe Salinas, 6. Organitza: Zona3

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Curs de Teatre inclusiu: Vivint en diversitat
Escola Municipal de Teatre
Entrades en taquilla i www.emtc.es 
nnL’Escola Municipal de Teatre presenta aquest 

projecte en què gràcies a la professionalitat de Lu-
cia Castroverde i Joana Clinch, junt amb el nostre 
alumnat, s’ha co-creat una peça única en la què a 
través de la música, l’expressió corporal i el teatre 
han pogut conéixer-se, expressar-se, aprendre a re-
lacionar-se i donar-li valor a la diversitat.
Organitza: Escola Municipal de Teatre
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18:00 H · CARRERS DEL CENTRE
Cercavila amb Gata Brass Band
nnMés informació en pàgines 22 i 23 dedicades 

al Festival Jazz a Castelló. Organitzen: Ajunta-
ment de Castelló i Institut Valencià de Cultura 
 Festival Jazz a Castelló

18:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Conferència: Presentació de l’informe FOC
Entrada lliure fins a completar aforament
nnOrganitzen: FOC, Ajuntament de Castelló de la 

Plana i Universitat Jaume I  Cicle FOC, Trobada 
Nacional de Directors de Festivals de Fotografia i 
Creadors Visuals

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

Marsalis està compost pels millors solistes de jazz i 
conjunts de músics de l’actualitat. Dirigida per Marsa-
lis, aquesta orquestra interpreta un ampli repertori que 
va des de temes originals fins a composicions històri-
ques i obres mestres de Duke Ellington, Count Basie, 
Thelonious Monk, Mary, Dizzy Gillespie, etc. Organit-
zen: Ajuntament de Castelló i Institut Valencià de 
Cultura  Festival Jazz a Castelló

22:00 H · SALA LA BURBUJA
Concert: Maniática + Sorath
Entrada anticipada: 10 € / Taquilla: 14€
nnDes de Villena i amb 30 anys de trajectòria, Ma-

niática han sigut tot un referent generacional. Amb 
més de 8 discos publicats, el seu punk-rock sempre 
ha destacat per la singularitat de les seues lletres 
compromeses, així com per les connexions sonores 
amb The Clash. Organitza: La Burbuja

EXPOSICIÓ 10a CONVOCATÒRIA BEQUES 2019

FINS AL 12 DE MARÇ DE 2020

CASA DE CULTURA. Carrer Antoni Maura, 4 · Castelló de la Plana

HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ · GLOGAUAIR

LAURA PALAU BARREDA
Les Banyistes 

HÀBITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ · LA RECTORIA

CARLOS PESUDO 
Espai Zero



DILLUNS 3 FEBRER · 20:00 H

GYPSY JAZZ REUNION QUARTET
DILLUNS 10 DE FEBRER · 20:00 H

MARIO PRISUELOS
DILLUNS 17 FEBRER · 20:00 H

JOAN VILLALONGA Una noche en Shinjuku

DILLUNS 24 FEBRER · 20:00 H

MERCEDES JORGE & FERNANDO ORFILA
DILLUNS 2 MARÇ · 20:00 H

YASMIN MÜLLER DUOS
DILLUNS 9 MARÇ · 20:00 H

DUO IRERÉ
DILLUNS 23 MARÇ · 20:00 H

SOL GONZÁLEZ QUARTET
DILLUNS 30 MARÇ · 20:00 H

ENSEMBLE GREGAL

11:00 H · PLAÇA MAJOR
Una i Una: Dosis  

11:30 H · PLAÇA MAJOR
T.Nelle Foglie: Imaginaria      

12:30 H · PLAÇA MAJOR
Inés & Gloria: Comtemporáneas

13:30 H · QUATRE CANTONS
Una i Una: All inclusive             

18:00 H · PL. HORT DELS CORDERS
Serena Vione: Iter   

19:00 H · PL. HORT DELS CORDERS
Nuria Andorrá: Kokoro 

20:00 H · PL. HORT DELS CORDERS
Estampades: Enfila S.A. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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DISSABTE 7 DE MARÇ · 2020
CASTELLÓ DE LA PLANA



22 ·  22 ·  

DIJOUS 27 DE FEBRER
19:00 H · HALL TEATRE DEL RAVAL
Inauguració de l’exposició fotogràfica
del Festival Jazz a Castelló 2020
Sitoh Ortega
Entrada lliure

 Nascut a Jaén l’any 1964, Sitoh Ortega comença 
la fotografia de la mà del seu pare, com a ajudant 
de laboratori. A partir de l’any 2000, comença a fer 
fotografia de festivals i concerts i a realitzar els víde-
os promocionals i les fotografies oficials del Festival 
EtnoSur, Jazz de Jaén i d’altres. Fotògraf de mitjans 
de comunicació i revistes musicals especialitzades 
des de 1986, ha col·laborat amb Agencia EFE, El País 
MondoSonoro, Dirty Linen, Jazzmag, etc., a part de 
fer fotografia de rodatges cinematogràfics i exposici-
ons a Europa i Sud-amèrica. Dins la programació del 
Festival Jazz a Castelló, Ortega ens presenta Jazz, 
una sèrie de 20 fotografies realitzades al llarg dels 
últims 25 anys. Hi inclou fotos d’artistes com Wayne 
Shorter, Mike Stern, John Patitucci, Larry Corryell, 
Jason Palmer, Jerry González, Kenny Garret, Avishai 
Cohen, Arturo Sandoval, Esperanza Spalding, Jan 
Garbarek o Chano Domínguez, entre d’altres. 

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Rebeca Rods & Black Light Gospel Choir:
Homenatge a Aretha Franklin
Entrada: 5 € · https://entrades.castello.es

 Arranjadora i directora de cors per a artistes com 
Alejandro Sanz, Malú, Laura Pausini i molts altres, la 
seua passió pel gòspel i el soul l’ha portada a estudi-
ar en les escoles nord-americanes més prestigioses. 
Ens presentarà el seu homenatge a Aretha Franklin, 
en clau de coral gòspel, amb temes tan coneguts 
com Respect, Think o A Naural Woman, interpretats 
per solistes i una coral. 

DIVENDRES 28 DE FEBRER
20:00 H · CASA DE CULTURA · CAPELLA
Concert: Leo Tejedor Trio
Entrada lliure

 Una visió molt personal i jazzística de cançons que 
han format part de la seua vida musical, dels Beatles 
a Björk, de Nirvana a una cançó d’arrel valenciana, 
d’un son tradicional mexicà a una composició origi-
nal, de Leonard Cohen als Rolling Stones..., vistes i 
enteses com si es tractara de composicions jazzísti-
ques sense perdre, però, la seua essència.

22:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Big Band Clasijazz 
Direcció: Ramón Cardó
Entrada: 8 € · https://entrades.castello.es

 Banda formada per 19 músics professionals de 
tota la costa mediterrània, des d’Almeria fins a Gi-
rona, agrupats al voltant de l’associació Clasijazz i 
dirigits pel prestigiós Ramón Cardó, han afrontat 
amb èxit la interpretació de repertoris com Epitaph, 
de Charles Mingus, o Chico y Rita. 

DISSABTE 29 DE FEBRER
11:30 H · CARRERS DEL CENTRE 
Cercavila amb Gata Brass Band

 El directe de Gata Brass Band és un enèrgic viatge 
a Nova Orleans a través dels seus ritmes rics i variats. 
Una barreja de música original de la banda, combinada 
amb arranjaments de brass bands modernes (Rebirth 
Brass Band o Hot 8 Brass Band), melodies tradicionals 
de second line, himnes del funk de James Brown, The 
Meters o Maceo Parker, i arranjaments de cançons de 
Stevie Wonder o Smash Mouth, amb sorprenents can-
vis de ritme i una sonoritat nova gràcies a la peculiar 
instrumentació. Tot això amanit amb tocs de jazz, solos 
improvisats i cors cantats que faran de l’espectacle un 
autèntic plaer per a la vista i l’oïda del públic. 
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DISSABTE 29 DE FEBRER
12:30 H · AV. SANT PERE · GRAU DE CASTELLÓ 
Hèctor Tirado & The Flatmates

 El power trio del guitarrista Hèctor Tirado, for-
mat per músics experimentats de l’escena caste-
llonenca, com Darío Díaz al baix i Tico Porcar a 
la bateria, interpreta una selecció de versions dins 
d’un estil de blues, soul i funk. Repertoris d’artistes 
com Matt Schofield, Albert Lee, Jimi Hendrix o Susan 
Tedeschi, a més d’algun tema propi. 

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

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

 La Jazz Lincoln Center Orchestra (JLCO) amb 
Wynton Marsalis està compost per 15 dels millors 
solistes de jazz i conjunts de músics de l’actualitat. 
Dirigida per Marsalis, aquesta orquestra notablement 
versàtil interpreta un ampli repertori que va des de 
composicions originals fins a composicions històriques 
rares i obres mestres de Duke Ellington, Count Basie, 
Fletcher Henderson, Thelonious Monk, Mary Lou Willi-
ams, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Charles Mingus 
i molts altres. La JLCO ha sigut l’orquestra resident del 
Jazz at Lincoln Center des de 1988, on ha impulsat 
projectes educatius pels Estats Units i per tot el món. 
Ocasió excepcional per a gaudir de la música en direc-
te del reconegut trompetista de Nova Orleans. Músic 
de fama internacional, guardonat amb el Pulitzer i nou 
premis Grammy. Compositor, director d’orquestra, pe-
dagog 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

FEBRER / MARÇ 2020  ·  23
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Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

 DIUMENGE 2 DE FEBRER
11:00 H
Taller: Zones humides
Sagals
Entrada lliure

 Parlarem dels ecosistemes de zones humides va-
lencianes i la seua importància per a les aus migra-
tòries. Construirem trampes per a mosquits.

6 · 7 · 8 DE FEBRER
DIVERSOS HORARIS
Jornades pel Dia internacional
de la dona i la xiqueta en la ciència
Entrada lliure amb inscripció: planetari.castello.es

 Activitats dedicades a conéixer el treball de les 
tècniques i enginyeres de la refineria de BP Oil 
España. Sèrie de conferències on coneixerem ex-
periències de treball tècnic des d’una perspectiva 
de gènere. Dijous 6 i divendres 7: activitat dirigida a 
estudiants de 1r ESO, amb inscripció prèvia. Dissab-
te 8: taller familiar en què caldrà completar un itine-
rari amb diferents tasques que es desenvolupen a 
la refineria. Aforament limitat, inscripció a planetari.
castello.es a partir del 3 de febrer. Organitza: Ajun-
tament de Castelló. Col·labora: BP Oil España

DE L’11 AL 22 DE FEBRER
16:45 H
Curs d’Iniciació a l’Astronomia
Inscripcions: www.planetari.castello.es

 El Planetari de Castelló celebra la 23a edició del 
Curs d’Iniciació a l’Astronomia, dirigit a les perso-
nes que tinguen inquietud per iniciar-se en aquesta 
ciència. El curs consta de sessions els dissabtes de 
febrer, de 16:45 a 19:45 hores al Planetari.

DIUMENGE 9 DE FEBRER
11:00 H
Dia internacional de la dona i la xiqueta 
en la ciència: Katherine Johnson, 
la dona que ens va portar a la Lluna
Caleidoscopio
Entrada lliure

 Un taller on descobrir a Katherine Johnson i el 
seu treball a l’Apollo 11.

DIUMENGE 16 DE FEBRER
11:00 H
Taller: Plutó
Sagals
Entrada lliure

 Farem un mapa d’òrbites i observarem per què de 
vegades Plutó està més a prop del Sol que Neptú.

DIUMENGE 23 DE FEBRER
11:00 H
Taller: Art Rupestre
Sagals
Entrada lliure

 A partir de l’observació de les pintures rupes-
tres aprendrem sobre els seus autors. Fabricarem 
els nostres pinzells i pintarem sobre pedres.

DIVENDRES 28 I 29 DE FEBRER
17:30 H
XV Jornades de Ciències de la Terra
Inscripcions: planetari.castello.es

 Les Jornades de Ciències de la Terra són un 
fòrum de divulgació de les diferents disciplines 
que estudien la Terra: paleontologia, mineralogia... 
Organitzen: Planetari de Castelló, Ajuntament 
de Castelló de la Plana i CEFIRE
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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.

EXPOSICIÓ TEMPORAL
Arte Rupestre en el Arco Mediterráneo

 L’exposició reuneix una mostra de calcs de 
l’MNCN-CSIC recopilats per la Comissió d’Inves-
tigacions Paleontològiques i Prehistòriques entre 
1912 i 1936. Reuneix còpies de representacions 
del rupestre llevantí amb figures humanes, ani-
mals i grafismes esquemàtics que ens transpor-
ten a les societats humanes que van viure ací fa 
uns 2.000 anys. L’exposició ha estat realitzada pel 
Museu Nacional de Ciències Naturals.

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. 

FEBRER
Integr’ARTE: Illes Columbretes 

 En aquesta exposició podreu veure una mostra 
de les peces realitzades pel Taller de Ceràmica 
del Maset de Frater que representen la fauna i 
flora del Parc Natural de les Illes Columbre-
tes, que ha col·laborat en el desenvolupament 
d’aquesta exposició. Eriçons de mar, llagostes, 
meros i coralls estaran acompanyats del far de 
les Illes Columbretes.

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 FEBRER
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 FEBRER

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 FEBRER

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 FEBRER
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.

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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DISSABTES DE FEBRER
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’ 

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’

 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.

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 grà-
cies a la tecnologia. 

DIUMENGES DE FEBRER
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’

 Ens transporta a diferents escenaris del Sistema 
Solar, aconsegueix despertar la curiositat del públic 
per a entendre i apreciar aspectes de planetes, as-
teroides i estels. Projecció recomanada per a públic 
infantil.

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

 La Terra ens explica com es va formar, com va 
nàixer la vida fins que vam aparèixer els éssers hu-
mans i coneixerem de primera mà el moment en què 
es va formar la Lluna. Projecció recomanada per a 
públic infantil.
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FINS AL 15 D’ABRIL
Ni siento ni padezco
Carolina Diego
FAÇANA MERCAT CENTRAL

Exterior
 La fotògrafa Carolina Diego 

mostra a la façana del mercat una 
sèrie d’autoretrats que plante-
gen un apropament a l’imaginari 
femení des d’una reflexió i una 
mirada personals. Innevitable-
ment, en utilitzar-se a ella mateixa 
com a art i part de l’anàlisi, com 
a subjecte i model, la sèrie naix 
personal i intimista, en què aflo-
ren els sentiments, les pors i les 
emocions. Ni siento ni padezco és 
un crit contra els estereotips de la 
dona contemporània, contra eixes 
dones florero que omplin la quo-
tidianitat de l’imaginari popular i 
la realitat. Les imatges són una 
catarsi total que parlen de l’ésser 
humà com a contenidor d’emoci-
ons, de la identitat i la necessitat 
d’un espai propi amb l’ús de l’ab-
surd i la ironia com a fil conductor. 
D’aquesta forma, desdramatitza i 
despulla de tota solemnitat, dei-
xant obertes les interpretacions.

Organitza: Ajuntament de Castelló

FINS AL 12 DE MARÇ
Beques Hàbitat Artístic 
Castelló 2019: Laura Palau 
i Carlos Pesudo
CASA DE CULTURA 
Entrada lliure

 Laura Palau presenta el seu 
projecte Les banyistes, desenvo-
lupat a GlogauAir (Berlín, Alema-
nya), en el qual explora la imatge 
usant una càmera fosca per a 
aconseguir instantànies que re-
velen més informació mitjançant 
la seua indefinició. La sèrie docu-
menta què passa als vestuaris fe-
menins de piscines cobertes com 
a espai íntim i de confiança. 

Per altra banda, l’almassorí Car-
los Pesudo presenta Espai zero 
al seu treball de La Rectoria (Sant 
Pere de Vilamajor, Barcelona), en 
el qual tracta de representar allò 
que passa a l’interior d’un ou. 
La pregunta que es planteja en 
“situar-me” en aquest escenari 
és: què passa, o com passen les 
coses, en un lloc en què no passa 
res? Pesudo continua la línia de 
recerca sobre la representació en 
la imatge.

Organitza: Ajuntament de Castelló

DEL 7 AL 23 DE FEBRER
De la festa,
el símbol de la gaiata
MUSEU D’ETNOLOGIA

Entrada lliure
 Inauguració el  7 de febrer a 

les 20:00 hores. La Gestora de 
Gaiates de Castelló s’avança a les 
festes de la Magdalena de la ciutat 
mostrant com seran els 19 monu-
ments de ‘llum sense foc ni fum’, 
que poblaran els sectors festers. 
A les parets del Museu d’Etnolo-
gia de Castelló apareixen un a un 
els esboços de les gaiates, grans 
i infantils, de Brancal de la Ciutat, 
Fadrell, Porta del Sol, L’Armelar, 
Hort dels Corders, Farola-Ravalet, 
Cor de la Ciutat, Portal de l’Om, 
L’Espartera, El Toll, Forn del Pla, 
El Grau, Sensal, Castàlia, Sequiol, 
Rafalafena, Tir de Colom, Crèmor i 
La Cultural. Dins de la tradició de 
les principals festes valencianes, 
és un homenatge al monument, 
per a visibilitzar i donar un lloc 
preeminent i protagonista a les 
gaiates, com marcà el Congrés 
Magdalener, en les setmanes prè-
vies a les festes grans de Castelló.

Organitza: Ajuntament de Castelló 
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FINS AL 29 DE FEBRER
Hacer ver
Alexandra Garcia
GALERIA CÀNEM 

Entrada lliure
 Fer veure. Imatges. Formes de 

mirar. Gestos de la quotidianitat, 
el fet de desplaçar la mirada cap 
a un altre costat, cap al qual no 
s’acostuma a mirar, superfícies que 
reclamen el seu espai i imatges que 
l’hi concedeixen. Violència, que tro-
bem més enllà del que és visible. 
Sentir-te incòmode en el món en el 
qual vius i com les imatges partici-
pen d’això. Llenguatge. Estratègies, 
de producció i de consum. Horari: 
de dimarts a dissabte de 17:00 a 
21:00 h. Més info: canemgaleria.com

Organitza: Galeria Cànem

DEL 27 FEB. A L’1 MARÇ
Jazz. Fotografies
de Sitoh Ortega
TEATRE DEL RAVAL

Entrada lliure
 Sitoh Ortega porta més de 20 

anys fent fotografia de concerts 
i vídeos promocionals de festi-
vals com EtnoSur, Jazz de Jaén 
i d’altres. Fotògraf de mitjans de 
comunicació i revistes musicals 
especialitzades, ha col·laborat 
amb l’Agència EFE, El País, Mon-
doSonoro, Dirty Linen, Jazzmag, 
etc. a part de fer fotografia de 
rodatges cinematogràfics i expo-
sicions per Europa i Sud-amèrica. 
Dins la programació del Festival 
Jazz a Castelló, Ortega ens pre-
senta Jazz, una sèrie de 20 fo-
tografies realitzades al llarg dels 
últims 25 anys. Hi inclou fotos 
d’artistes com Wayne Shorter, 
Mike Stern, John Patitucci, Larry 
Coryell, Jason Palmer, Jerry Gon-
zález, Avishai Cohen, Esperanza 
Spalding, Jan Garbarek o Chano 
Domínguez, entre d’altres.

Organitzen: Ajuntament de Caste-
lló i Institut Valencià de Cultura 
 Festival Jazz a Castelló

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

Entrada lliure
 El passat mes de novembre es 

complien els 100 anys de la defun-
ció del pintor Gabriel Puig Roda 
(Tírig, 18 de març de 1865- Vina-
ròs, 21 de novembre de 1919). Fill 
d’una família humil i llauradora, 
des de ben jove el seu art seria be-
cat per a formar-se a València, Ma-
drid i Roma, fins que aconsegueix 
un cert reconeixement internaci-
onal. El Museu de Belles Arts vol 
commemorar el fet amb una xico-
teta exposició en la qual s’incideix 
en un aspecte interessant del seu 
sistema de treball, encara pendent 
d’estudi i aclariment, com és el de 
la utilització de les xicotetes anota-
cions –en absolut es tracta d’estu-
dis preliminars ni d’esbossos– que 
el pintor va captar, del natural, en 
el transcurs de la seua estada a 
Itàlia i que després va emprar en 
nombroses i variades composici-
ons pictòriques.

Organitzen: Museu de Belles Arts 
de Castelló i Diputació de Castelló

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

Entrada lliure
 Varietat de grafits de color so-

bre paper, plens d’energia i de for-
mes peculiars. Organitza: EsArT
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TOT FEBRER
Monócromos
Col·lecció Ars Citerior
SALA SAN MIGUEL

Entrada lliure
 La col·lecció Ars Citerior de 

la Comunitat Valenciana està for-
mada per pintura de petit i mitjà 
format d’artistes espanyols o que 
han desenvolupat el seu treball al 
nostre país. Són obres datades en-
tre la segona meitat del segle XX 
i ara mateix. L’obra geomètrica i 
l’abstracció lírica són les tendèn-
cies en què més ha aprofundit 
la col·lecció. Si parlem d’autors, 
entre els millor representats estan 
Albano, Marlon de Azambuja, Dis 
Berlin, Monika Buch, Francisco 
Farreras, Robert Ferrer i Martorell, 
Joan Hernández Pijuan, Guillermo 
Lledó, Gerardo Rueda, Eusebio 
Sempere, Salvador Victoria o José 
María Yturralde. La col·lecció Ars 
Citerior té un origen familiar. Va 
començar a formar-se amb obra 
gràfica de pintors de la generació 
d’Eusebio Sempere. De dilluns a 
dissabte, de 17:30 a 20:30 hores i 
dissabtes, d’11:30 a 13:30 hores.

Organitza: Fundació Caixa Castelló

TOT FEBRER
Un hombre aparece muerto
María Llopis
SALA SAN MIGUEL

Entrada lliure
 Un hombre aparece muerto és 

una sèrie de tretze retrats de do-
nes que van prendre les armes per 
a defensar-se dels homes que les 
van maltractar i/o violar, a elles i/o 
a les seues filles i fills. Es tracta 
d’un projecte realitzat a partir 
d’imatges preses de diferents mit-
jans periodístics en la xarxa. L’en-
capçalat habitual de moltes notí-
cies sobre víctimes de la violència 
de gènere és “Una dona apareix 
morta”. Però en algunes ocasions 
podem trobar en la premsa casos 
de dones que s’han defensat de 
manera activa de la violència que 
s’exercia contra elles i la seua 
família. Amb Un hombre aparece 
muerto María Llopis busca donar 
visibilitat a eixes dones que, ha-
vent transitat el lloc de la víctima, 
han optat per transcendir-lo amb 
millor o pitjor fortuna. De dilluns a 
dissabte, de 17:30 a 20:30 hores i 
dissabtes, d’11:30 a 13:30 hores.

Organitza: Fundació Caixa Castelló

DEL 3 AL 28 DE FEBRER
Cózar - pintura
José Cózar Viedma
CÍRCULO DE BELLAS ARTES

Entrada lliure
 El pintor José Cózar Viedma és 

un dels més prestigiosos artistes 
del panorama espanyol actual. 
Centra el seu quefer principal-
ment en el paisatge urbà i rural. 
Encara que José Cózar és un pin-
tor andalús, els seus estils i fonts 
són marcadament mediterranis. 
La pintura de Cózar és un mag-
nífic exponent de l’art impressio-
nista fauve que va tenir en l’artista 
castellonenc Joan Baptista Porcar 
el seu màxim representant. Estem 
davant d’un artista de millor pale-
ta i virtuosisme tècnic.

Círculo de Bellas Artes, carrer 
Compositor Vicente Asensio, 6, 
planta baixa. De dilluns a diven-
dres, excepte festius, de 18:00 a 
21:00 hores. 

Organitza: Círculo de Bellas Artes
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FINS AL 9 DE FEBRER
Retrospectiva de Vicente 
Enguídanos Garrido
CENTRE CULTURAL LA MARINA

Entrada lliure
 La Marina presenta una retros-

pectiva de Vicent Enguídanos, 
escriptor, fotògraf, pintor i espiritu-
al, vital i incansable viatger. Histò-
ria viva del panorama cultural local. 
Un homenatge a la figura d’aquest 
artista incombustible, una retros-
pectiva des del figuratiu fins a 
l’abstracte, les triangulacions i les 
seues pintures poeticomusicals, 
així com la seua eterna obsessió 
per fusionar poesia, música i pin-
tura. Organitza: EsArT. Col·labora:  
Ajuntament 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 A L’1 DE MARÇ
The wrong. IV biennal 
internacional d’art digital
MENADOR ESPAI CULTURAL

Entrada lliure
  Biennal interactiva amb diferents 

seus al món. Més informació: www.
thewrong.org. Organitza: Consorci 
de Museus de la Com. Valenciana

FINS AL 3 DE FEBRER
20 anys fent colla
Colla Xaloc
MUSEU D’ETNOLOGIA

Entrada lliure
 Organitza: Colla Xaloc. 

Col·labora: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana

FINS AL 2 DE FEBRER
Women of Mathematics 
throughout Europe
MENADOR ESPAI CULTURAL

Entrada lliure
 Organitza: Universitat Jaume I. 

Col·labora: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana

DES DEL 13 DE FEBRER
Un lluminós color de 
somnis. Nonnamaribel
CENTRE CULTURAL LA MARINA

Entrada lliure
 Inauguració el 13 de febrer a 

les 19:00 hores. Fresc, colorista 
i naïf, així és el brillant viatge per 
l’art d’aquesta pintora autodidacta 
nascuda a Barcelona i resident a 
Castelló des de 1970. L’artista re-
coneix la seua obra com a “fruit de 
la innocència amb un llenguatge 
diàfan, espontani, pur i elemental”. 
Nonnamaribel tracta de plasmar 
un cosmos de paisatges i éssers 
espirituals connectats amb el món 
dels somnis. Fins al 15 de març.
Organitza: EsArT. Col·labora:  
Ajuntament de Castelló



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


