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FINS AL 17 DE NOVEMBRE
AVINGUDA REI EN JAUME
38a Fira del Llibre Antic
i d’Ocasió de Castelló
nnLa Fira del Llibre Antic i d’Ocasió omplirà de 

llibres l’avinguda Rei en Jaume. El mercat, que 
dura fins al 17 de novembre, compta amb la 
presència de dotze llibreters. En total, una fira 
amb més de 50.000 exemplars entre antiguitats 
editorials i edicions excepcionals de gran va-
lor històric, així com també títols a preus molt 
assequibles. Hi haurà llibres antics, d’ocasió, 
descatalogats, primeres edicions, col·leccionis-
me i paper imprés en general (cartells, postals, 
programes, etc). Organitzen: Gremi de Llibrers 
d’Ocasió de la Comunitat Valenciana i Ajunta-
ment de Castelló de la Plana

DISSABTE 2 DE NOVEMBRE
TOT EL DIA · LLIBRERIA ARGOT
FantàstiCS’19: Jornades de Literatura
fantàstica, terror i ciència-ficció
Entrada lliure
nnPrograma complet en fantcast.blogspot.com i 

facebook.com/FantasticsJornadas i al web d’Ar-
got. Organitzen: FantastiCS i Llibreria Argot 
 FantastiCS 2019

18:30 H / 20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Selecció de curtmetratges
Fantasti’CS 2019
Projecció d’estrena: Los albores del Kaiju 
Eiga (The Dawn of Kaiju Eiga)
Jonathan Bellés
nnTreball filmogràfic amb el suport de la pro-

ductora associada Ségolène Lacourte i dirigit per 
Jonathan Bellés, un jove director, guionista, vide-
oartista i productor castellonenc. Bellés aborda 
els orígens de la icona japonesa Godzilla, oferint-
nos un interessant resultat fruit de quatre anys 
de recerca, entrevistes als diferents directors de 
Godzilla, gravacions... El film se centra en com 
l’amenaça nuclear ha anat definint l’evolució del 
singular monstre nipó al llarg dels seus més de 
seixanta anys d’història. Organitzen: Fantas-
tiCS i Llibreria Argot  FantastiCS 2019

19:30 H · PARANIMF · UJI
Projecció: El cielo protector (The Sheltering Sky)
Bernardo Bertolucci, 1990
Preu: 3 € · Tarifa reduïda: 2 €
nnVersió original subtitulada en castellà. Apta per a tots 

els públics. El 1947, una parella de novaiorquesos, els 
Moresby, viatja al nord d’Àfrica buscant experiències que li 
donen un sentit nou a la seua relació. Després de deu anys 
de matrimoni, a aquesta sofisticada parella la convivència 
li resulta difícil. Venda d’entrades en taquilla i en: www.
paranimf.uji.es Organitza: Universitat Jaume I  Cicle 
En pantalla gran: Recordant Bernardo Bertolucci

20:30 H · TEATRE PRINCIPAL 
Teatre: Una Ilíada
Companyia Temporada Alta
Entrada: Entre 5 € i 22 €
nnEspectacle inaugural. Una 

Ilíada no és una recitació lite-
ral dels textos d’Homer, sinó 
una relectura actualitzada 
que parla sobre la insalvable 
atracció humana per la vio-
lència, la destrucció i el caos. 
El tema central de La Ilíada 
d’Homer és la ira d’Aquil·les. 
La còlera mostrada per aquest 
personatge, tant en el seu en-
frontament amb Agamèmnon 
com en la lluita contra Hèctor. 
Al costat d’aquest tema cen-
tral l’obra ens parla de la lleialtat i l’amistat, el compromís 
amb el poble, el sentit de l’honor, la humilitat, l’esforç i 
el sentit de superació, la fantasia, etc. Organitzen: Uni-
versitat Jaume I, Ajuntament de Castelló de la Plana 
i Institut Valencià de Cultura  XXVII Mostra de Teatre 
Reclam
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DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE
11:00 H · CENTRE D’INTERPRETACIÓ CASTELL VELL
Visita guiada al Castell Vell i Centre d’Interpretació
Activitat gratuïta amb reserva prèvia
nn Idioma: castellà. Aforament: 35 persones. Punt de troba-

da: esplanada del pàrquing de l’ermita de la Magdalena. Re-
serva prèvia obligatòria a Tourist Info Castelló (plaça de l’Her-
ba, s/n, Casa Abadia), per telèfon: 964 358 688, o per correu 
electrònic: castellon@touristinfo.net. Més informació: www.mucc.es 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

11:00 H · PLANETARI
Taller: Art rupestre: pinta com a la prehistòria
Aur-Art
Entrada lliure
nnAquest taller ens transportarà a fa uns 2.000 anys, on descobrirem 

les primeres expressions artístiques de l’esser humà. I amb uns pin-
zells podreu fer les vostres pròpies pintures sobre pedra. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: Coco
Lee Unkrich, Adrián Molina · EUA, 2017
Entrada: 3 € | Doblada al castellà. Duració: 98’
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Filmoteca Va-

lenciana  Cicle Filmoteca Valenciana · Menuda Filmo

19:30 H · PARANIMF · UJI
Projecció: El cielo protector (The Sheltering Sky)
Bernardo Bertolucci, 1990
Preu: 3 € · Tarifa reduïda: 2 €
nnVenda d’entrades en taquilla i en: www.paranimf.uji.es Organitza: Uni-

versitat Jaume I  En pantalla gran: Recordant Bernardo Bertolucci

4, 5, 6, 7 i 8 DE NOVEMBRE
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
XXVIII Cinema de Muntanya de Castelló
Memorial Ramiro Beltrán
Taquilla inversa
nnLa finalitat és traslladar a la població castellonenca l’interés i l’afició 

per les activitats relacionades amb la muntanya i els espais naturals, 
així com aportar valors com l’amor i el respecte per la muntanya i el 
medi ambient, el treball en equip i la superació personal. Segona edició 
del concurs de curts i concurs de cinema i fotografia. Més info: www.
cine-muntanya.com. Organitzen: Centre Excursionista de Castelló, 
Club de Muntanya de Castelló, Club Trepa Castellet i Espeleo Club 
Castelló. Col·labora: Ajuntament de Castelló de la Plana
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DILLUNS 4 DE NOVEMBRE 

13:00 H / 19:00 H · CASA DE L’ESTUDIANTAT · UJI
Teatre: Las mañas
Companyia Las Mañas
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnTres germanes, ancianes i solteres. No han eixit 

mai del seu poble ara abandonat. Discuteixen en bu-
cle perquè callar és morir. El món exterior està ací, 
com sempre. Eixiràs en sabatilles? Més informació: 
www.uji.es/cultura Organitza: Universitat Jaume I 
 XXVII Mostra de Teatre Reclam

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Coordina: Rosa María Vilarroig
Entrada lliure
nnEl mundo rural y nuestros mayores. Valores que 

no deben perderse, conferència a càrrec de Pilar 
Bellés, llicenciada en Filologia Anglesa i professora 
d’Anglés. Part artística amb la novel·la Ambición 
(Ed. Sargantana) amb la seua autora, Amparo Pe-
ris. Organitza: Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina: l’escriptor Óscar Gual
Amb inscripció prèvia: fuentetajaliteraria.com
nnAls tallers d’Óscar Gual treballarem amb diferents 

propostes i materials tècnics desenvolupats durant 
més de 25 anys de recerca en escriptura creativa. 
Organitzen: Fuentetaja i Llibreria Argot

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert: Raúl Traver i David Eres Brun
Clarinet i guitarra
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Los Lunes Concierto · Músics becats per l’IVC

20:00 H · CASA DE CULTURA
Concert: Ahmed Ag Kaedy
Presenta: Akaline Kidal
Entrada voluntària
nnLa carrera del músic tuareg Ahmed Ag Kaedy 

pot rastrejar-se en la de pesos pesants de la música 
maliana com Fatoumata Diawara o Samba Touré i, 
fins fa uns anys, al capdavant dels exquisits Amanar 
de Kidal. La presa de poder d’extremistes islàmics 
en 2012 a Kidal, la seua ciutat d’origen, va supo-
sar la prohibició de la música no religiosa, l’aturada 
indefinida d’uns Amanar de Kidal condemnats a la 
diàspora i l’exili forçat de Kaedy. Des de llavors ha 
emprès una carrera en solitari en què la música de 
celebració de la seua banda ha mutat en un blues 
desèrtic que supura dolor, nostàlgia i veritat. Orga-
nitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Sep-
tiembre Recuerdos  Cicle SONS

DIMARTS 5 DE NOVEMBRE
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Inauguració de l’exposició de Pepe Mora
Entrada lliure
nnDurant tot novembre. Organitza: Llibreria Babel

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: Venga a nosotros tu Reino
Guillem Badenes
Entrada lliure
nnOrganitza: Associació Fe y Diálogo 

19:30 H · SALA SAN MIGUEL
Performance: Passió pel minimalisme
Passió per Carles Santos
Carles Pons · Companyia J.S. Chapi
nnOrganitza: Universitat Jaume I i Fundació Caixa 

de Castelló  XXVII Mostra de Teatre Reclam
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19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre:
El unicornio en el Café Libertad
Pedro Rodríguez · Editorial Carena
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptur
 creativa Fuentetaja
Coordina: l’escriptora Rosario Raro
Amb inscripció prèvia: fuentetajalite-
raria.com
nnRosario Raro és doctora en Filologia 

Hispànica i professora d’Escriptura Cre-
ativa i Llengua Espanyola en l’UJI. Als 
seus tallers treballarem amb diferents 
propostes i materials tècnics desenvo-
lupats durant més de 25 anys de recer-
ca en escriptura creativa. Organitzen: 
Fuentetaja i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Conferència CEVA:
Nous dinosaures als Ports
Entrada lliure
nnLa Caçadora de Vallibona, un dino-

saure a Castelló. Un grup d’investigadors 
publiquen la troballa de l’espinosaure, el 
primer de la península Ibèrica, que va 
existir fa 125 milions d’anys. Organit-
zen: CEVA i Llibreria Argot

19:30 H · SALA SAN MIGUEL 
Teatre: Passió pel minimalisme. Passió per Carles Santos
Jesús Salvador Chapi · Homenatge a Carles Santos
Entrada lliure amb invitació
nnCal recollir invitació a la Casa Abadia. El reconegut percussio-

nista i compositor Jesús Salvador Chapi, que compta amb una 
dilatada carrera com a intèrpret, compositor, docent i sobretot com 
a incansable cercador de nous terrenys musicals; Carlos Apella-
niz, amb una sòlida trajectòria professional avalada per cinc pri-
mers premis internacionals de Piano i una ininterrompuda activitat 
musical que l’ha portat a actuar en quatre continents, i els joves 
rapers Robert Hoyo i Manu Climent, que presentaran el seu hip-
hop-Sants, coordinats per Toni Pastor Borràs, ens ofereixen una nit 
per fer record i mil reverències a la trajectòria d’un imprescindible 
de la música: Carles Santos. Organitza: Fundació Caixa Castelló

20:00 H · PARANIMF · UJI
Teatre: El pacte
Bullanga Teatre
Entrada: 5 € · Tarifa reduïda: 3 €
nnHui és un dia històric. Hui tres forces polítiques s’uniran per 

desbancar el partit que sempre guanya les eleccions. Hui comença 
el canvi. Tot depén de la reunió que tenen 
els portaveus i representants dels tres par-
tits. La premsa espera. Han de ser ràpids. 
S’ha de formar govern. La sala de reunions 
és un terreny que coneixem ben poc, però 
hui toca entrar, veure com es comporten els 
polítics a porta tancada i votar. Toca triar el 
camí que pren el govern. Hui toca escollir 
quina versió (de l’obra) es veu. I després, 
donar la cara davant de la premsa. Més 
informació i venda d’entrades: www.uji.es/
cultura. Organitza: Universitat Jaume I 
 XXVII Mostra de Teatre Reclam

DIMECRES 6 DE NOVEMBREr
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DIJOUS 7 DE NOVEMBRE
TOT EL DIA · AUDITORI
Fira Valenciana de la Música Trovam! 
www.firatrovam.com
nnMés informació al destacat de les pàgines 12-19. Organitzen: 

Ajuntament de Castelló i Valencian Music Association

DE 17:30 H A 20:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Jornades Ilustra Castelló
Entrada lliure
nnOrganitzen: Ilustra Castelló i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre: Joventut més enllà.
30 anys de música en català
Jordi Sugranyes
Entrada lliure
nnJordi Sugranyes ens presenta la història d’un videoperiodis-

ta musical que recorre la geografia catalana cobrint concerts. Un 
divers anecdotari cultural, així com anècdotes amb músics, màna-
gers, promotors, tècnics, etc. Organitza: Llibreria Babel

19:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA · SALA D’ACTES
Open Podium: Concert d’entrenament per a músics 
Inscripcions: uniomusicaldelgrau@gmail.com
nnEspai de concert d’entrenament per a músics amateurs i pro-

fessionals de qualsevol edat i nivell. Organitzen: Ajuntament de 
Castelló de la Plana i Escola de Música Unió Musical del Grau

19:30 H · LLOTJA DEL CÀNEM
Inauguració d’exposició: Fotciencia 15
Entrada lliure
nnOrganitza: Universitat Jaume I

19:30 H · SALA SAN MIGUEL 
Xarrada-Performance: Diálogo de belugas: Autre 
culture. Juan Redón vs Vera Icon
Entrada lliure amb invitació 
nnCal recollir invitació a la Casa Abadía. Amb motiu de l’exposició 

Too Much Art Will Kill You by Juan Redón, que s’exposa a la Sagris-
tia de la Sala San Miguel, el col·leccionista Juan Redón mantin-
drà un col·loqui-performance amb Vera Icon, investigadora tenaç 
llicenciada en Finest Arts, alter ego de l’artista David Trullo. Una 
xerrada-performance de caràcter arriscat, transgressor i fortament 
provocador en què els dos ‘conferenciants’ tornen a projectar amb 
humor el seu esperit contradictori i crític amb el món de l’art. Orga-
nitza: Fundació Caixa Castelló

DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE
TOT EL DIA · AUDITORI
Fira Valenciana de la Música Trovam! 
www.firatrovam.com
nnMés informació al destacat de les pà-

gines 12-19. Organitzen: Ajuntament de 
Castelló i Valencian Music Association

DE 17:30 H A 20:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Jornades Ilustra Castelló
Entrada lliure
nnActivitats diverses durant la vesprada. 

Organitzen: Ilustra Castelló i Argot

18:00 H · LLIBRERIA BABEL
Dia de les Llibreries: música i llibres
Entrada lliure
nnA les 18:00 h concert amb l’alumnat del 

Conservatori Superior de Música Salva-
dor Seguí de Castelló (CSMC), aula de vi-
oloncel de la professora Marina Sanchis. 
A les 19:00 h xerrada de Miguel Àngel 
Prades, Cançons per l’esperança. Un re-
corregut sentimental per les cançons que 
ens van fer créixer, malgrat el franquisme, 
a tota una generació de joves. Dins l’agen-
da d’aquesta data de les llibreries, Babel 
també organitza el concurs de fotografia 
El Dia de les Llibreries: música i llibres. El 
termini de lliurament de fotografies es tan-
ca el dimecres 6 de novembre a les 24 h. 
Organitza: Llibreria Babel

19:00 H · REFUGI ANTIAERI · PL. TETUAN 
Visita guiada al Refugi
Antiaeri de Castelló
Activitat gratuïta amb reserva prèvia
nn Idioma: castellà. Aforament: 20 per-

sones. Punt de trobada: plaça Tetuan 
(entrada refugi). Reserva prèvia obligatò-
ria a Tourist Info Castelló (plaça de l’Her-
ba, Casa Abadia), per telèfon: 964 358 
688 o per correu electrònic: castellon@
touristinfo.net. Condicions d’accessibi-
litat al refugi en: www.mucc.es/refugi. 
Organitza: Ajuntament de Castelló
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Les Jornades de Cultura Popular: Cuina a Castelló: de la tra-
dició a la innovació, juntament amb l’exposició que les comple-
menta: La cuina tradicional a Castelló, pretenen ser un apro-
pament i una reflexió sobre el que va ser la cuina transmesa de 
generació en generació, reconeixent el seu valor antropològic i 
cultural, i al mateix temps, contemplant les noves línies sorgides 
en aquest camp. 

Mitjançant visites concertades, l’exposició mostrarà al públic en 
general i a les noves generacions en particular, el que va ser la 
vida i les tradicions del poble a través de la seua gastronomia.

DEL 8 DE NOVEMBRE AL 20 DE DESEMBRE
MUSEU D’ETNOLOGIA DE CASTELLÓ
Exposició: La cuina tradicional a Castelló

 Sala R. Ribes Pla del Museu d’Etnologia, c/ Cavallers, 25

DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE
MENADOR ESPAI CULTURAL

 18:30 h. Conferència inaugural a càrrec del Dr. Manuel Mar-
tín-Lorente Díaz-Mínguez, sobre De la tradició a la innovació.

MUSEU D’ETNOLOGIA
 20:00 h. Visita a l’exposició La cuina tradicional a Castelló.

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE 

MENADOR ESPAI CULTURAL
 9:30 h. Ponència a càrrec de Pere Agustí i Ramos, autor del 

llibre, amb el seu pare, Joan Agustí i Vicent. Cuina tradicional 
a Castelló.

 10:20 h.Col·loqui i comunicacions.

 11:30 h. Ponència a càrrec de Francesc Xavier Ludeña i 
Espada: La cuina marinera.

 Visita al forn de la família Adell, amb Manolo i Josefa Adell.

 Visita guiada al Mercat Central amb Marta Rubio de Carnes 
Royo, llicenciada en Humanitats per l’UJI.

 16.30 h. Ponència a càrrec del Gremi de Forners de Castelló 
amb Mila Traver, Diana Galán i Pepe Miró, El pa tradicional 
a Castelló.

 18:30 h. Ponència a càrrec de Tamara Mudarra Vidal, an-
tropòloga; i Henri Bouché, director de les Jornades. Aspectes 
antropològics de la cuina tradicional.

 20:00 h. Cloenda

8 ·  
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19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: Capitalismo
y desigualdad
Domingo García Marzá
nnCatedràtic del Departament de Filosofia i Socio-

logia de l’UJI. Carrer d’Antoni Maura 4. Organitza: 
Ateneo de Castelló

19:30 H · EXTERIOR PARANIMF · UJI
Dansa: Downtango
Companyia Lucía Marote
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnDowntango parteix de l’encontre de dues dones 

que ballen un tango. Aquest tango es transforma de 
colp, i el ritme i el concepte de transformació es con-
verteixen en l’eix principal de la peça. Es tracta de 
lliurar els cossos a l’acció rítmica, sense pretendre 
imprimir cap tipus d’identitat personal ni intenció; 
fins i tot arriben a desaparèixer com a persones in-
dividuals i troben unitat i connexió com a mecanisme 
conformat per dos cossos i la música. Busquem, a 
través de la precisió, de la llibertat creativa i de la 
transformació constant, permetre que siga l’acció la 
protagonista i generadora d’imatges. Organitza: Uni-
versitat Jaume I  XXVII Mostra de Teatre Reclam

20:00 H · TEATRE PRINCIPAL
Pau Alabajos amb
la Banda Municipal de Castelló
Entrada: 4 € 
nnConcert extraordinari dins la programació de la Fira 

Trovam, amb Pau Alabajos. Més informació i compra 
d’entrades: www.firatrovam.com Organitza: Valencian 
Music Association

20:00 H · EDIFICI MORÚ · EL GRAU
Sopar Estellés
nnHomenatge al referencial escriptor valencià en 

una vetllada on es compartiran lectures, anècdotes, 
vivències i reflexions sobre Vicent Andrés Estellés. 
Organitzen: El Pont Cooperativa de Llibre i Acció 
Cultural del País Valencià

20:00 H · LOCAL TELÉFONO DE LA ESPERANZA
Curs: Desarrollo personal
Teléfono de la Esperanza
Cal inscripció
nnDel 8 al 10 de novembre. Inscripcions: 964 227 

093 i castellon@telefonodelaesperanza.org. Organitza: 
Teléfono de la Esperanza

20:00 H · PARANIMF · UJI
Dansa: A vore
Ramon Balagué & Sònia Gómez & Astrio
Entrada: 10 € · Tarifa reduïda: 8 €
nnFa més de cent anys una nova tendència en músi-

ca i dansa s’estenia des de Viena per tot Europa fins 
a arribar a la ciutat de Tortosa. Els iaios es posaven 
les mans al cap veient com els valsets i els balls 
agarrats desbancaven ritmes i costums de sempre. 
Allò era el modern i l’espècie invasora transformava 
una manera de fer i sentir. A vore és un projecte de 
mestissatge i “tradificció” sobre la cultura popular 
de les Terres de l’Ebre. És una recerca musical i de 
dansa que treballa a partir del document i l’expres-
sivitat tradicional, els ritmes, les danses, les parau-
les de les comarques del Baix Ebre (Montsià i Baix 
Maestrat) i les fa dialogar amb la música d’Astrio i 
la dansa performativa de Sònia Gómez. En aquest 
espectacle es fa palesa la possible convivència de 
la música i la dansa tradicional amb la dansa i la 
música contemporànies. Ramon Balagué és rea-
litzador audiovisual; amb la seua productora Mini-
films ha realitzat programes de divulgació de TVE 
com ara Redes o El cazador de cerebros. També és 
músic i ha compost per a coreògrafs com ara Ra-
fael Bonachela, Roberto Olivan o la companyia IT 
dansa. Sònia Gómez és ballarina, performer i core-
ògrafa. Les seues creacions són muntatges mul-
tidisciplinaris. Més informació i venda d’entrades: 
www.uji.es/cultura Organitza: Universitat Jaume I 
 XXVII Mostra de Teatre Reclam
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22:00 H · COCATEDRAL DE SANTA MARIA
Misteri de Castelló: La famosa representación
de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos
Entrada lliure
nnDrama religiós tradicional del s. XV, amb text en castellà del 

s. XVII. Actriu i actors protagonistes: Francesca Sales (actriu 
soprano), Pedro Quiralte (actor baríton) i Joan A. Castell (ac-
tor). Cor: Coral Juan Ramón Herrero. Orgue de tubs: Héctor 
Chabrera. Violoncel: Xelo Sapiña. El Misteri de l’Assumpció que 
es representava a l’església de Santa Maria de Castelló està 
documentat entre els últims anys del segle XV (1497) i els pri-
mers del XVIII, en què fou prohibit pel bisbe de Tortosa. D’aquell 
Misteri de Castelló s’ha conservat una versió de la consueta 
traduïda al castellà de finals del segle XVII. Des de 2018, l’asso-
ciació cultural Misteri de Castelló representa anualment aquest 
autosacramental, en el qual intervenen més de 200 persones, 
entre actrius i actors, cantants, músics i organitzadors. Orga-
nitza: Associació cultural Misteri de Castelló. Patrocinen: 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló. Àrea de 
Cultura de la Diputació de Castelló

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE
TOT EL DIA · DIVERSOS ESPAIS
Fira Valenciana de la Música Trovam! 
www.firatrovam.com
nnMés informació al destacat de les pàgines 12-19. Organitza: 

Valencian Music Association

10:30 H / 17:30 H · LLIBRERIA ARGOT
Pop Up Market
Entrada lliure
nnMercadet artístic, amb venda de materials editats per il·lustra-

dors locals. De vesprada hi haurà diverses presentacions. Orga-
nitzen: Ilustra Castelló i Llibreria Argot

19:30 H · PARANIMF · UJI
Projecció: El peral salvaje (Ahlat Agaci)
Nuri Bilge Ceylan, 2018
Preu: 3 € · Tarifa reduïda: 2 €
nnVenda d’entrades en: www.paranimf.uji.es Organitza: UJI

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert de Cambra. Orquestra Camerata 94
Director: Diego Ramia
Entrada lliure
nnPatrocina: Dávalos Fletcher. Col·laboren: Ajuntament de 

Castelló de la Plana i Institut Francesc Ribalta

10 ·  

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE

11:00 H · PLANETARI
Taller: El trànsit de Mercuri
Entrada lliure
nnQuan Mercuri passa per davant del Sol, 

vist des de la Terra, es produeix un trànsit. 
Açò ocorre amb una freqüència d’anys, i 
tindrà lloc el dilluns 11 de novembre. Per 
a descobrir aquest curiós planeta, elabo-
rareu un lapbook i un diorama del trànsit. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de 
la Plana

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Cicle: XXVII Mostra de teatre 
RECLAM
Teatre: Homenatge a Carles Pons
Entrada amb invitació
nnOrganitzen: Universitat Jaume I i 

Ajuntament de Castelló  XXVII Mostra 
de Teatre Reclam

19:30 H · PARANIMF · UJI
Projecció: El peral salvaje 
Ahlat Agaci)
Nuri Bilge Ceylan, 2018
Preu: 3 € · Tarifa reduïda: 2 €
nnVersió original subtitulada en castellà. 

No recomanada per a menors de 7 anys. 
Sinan és un apassionat de la lectura i 
sempre ha desitjat ser escriptor. Quan 
torna al poble on va nàixer, fa un esforç 
enorme per a reunir prou diners i publicar 
la novel·la que ha escrit, però els deutes 
de son pare l’atrapen. Venda d’entrades: 
per taquilla i per Internet a la pàgina: www.
paranimf.uji.es Organitza: Universitat 
Jaume I
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DILLUNS 11 DE NOVEMBRE
18:30H · ASSOCIACIÓ BRAHMA KUMARIS
Conferència: Los miedos: 
¿enemigos o consejeros?
Entrada lliure
nnAmb Elizabeth Gayán, professora de 

meditació Raja ioga i desenvolupament 
personal. Organiza: Associació Brahma 
Kumaris

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de 
l’Art d’Adall
Coordina: Rosa María Vilarroig
Entrada lliure
nnPoesía de mujeres hispano-francófonas 

a càrrec de Marina Lomar, professora de 
Llengua i Cultura Francòfona (UJI). Part 
artística: recital de poemas. Organitza: 
Llibreria Babel

19:30 H · SALA SAN MIGUEL 
Concert: Orquestra Barroca del 
Conservatori Superior de Música 
de Castelló: 
Mozart en Salzburgo
Entrada lliure amb invitació
nnCal recollir la invitació a la Casa Abadia. 

Organitza: Fundació Caixa Castelló

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert: José Francisco Martínez
i David Jiménez
Tuba i piano
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló 

de la Plana  Los Lunes Concierto · 
Músics becats per l’IVC

20:00 H · C. CULTURAL LA MARINA · EL GRAU
Curs d’iniciació a la micologia
Cándido Sos i Fèlix Aparici
Socis: Gratuït · No socis: 25 €
nnOrganitza: ASMICAS (Associació 

Micològica de Castelló)  Cicle III Jor-
nades Micològiques

DIMARTS 12 DE NOVEMBRE

18:00 H · BIBLIOTECA MUNICIPAL
Contacontes: Fantàstics
Contaclown
Entrada lliure · Edat recomanada: de 4 a 8 anys
nnAl nostre bagul tot el món cap. Tant ens fa si té un o dos caps. 

Mags i fades, bruixes i bruixots, unicorns i elfs, gegants i donyets. 
Atenció, perquè obrim la tapa del nostre bagul fantàstic i res tor-
narà a ser com abans. Hi esteu preparats? Organitza: Ajuntament 
de Castelló de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Xerrada: Casa Niu, un nou concepte d’educació respectuosa
Entrada lliure
nnLa Casa Niu és un nou concepte d’educació respectuosa per 

a xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys. Presentació a càrrec d’Un lloc 
al bosc. Organitza: Llibreria Babel

19:15 H · EDIFICI HUCHA
Conferència: El conocimiento y Europa, mis dos patrias
Francisco Michavila
nnOrganitza: Fundació Caixa Castelló  Cicle Aula Isabel 

Ferrer 

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: Discernir la palabra interior
Darío Mollá Llácer
Entrada lliure
nnOrganitza: Associació Fe y Diálogo

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: ¡Habla, coño, habla!
Companyia Unaovarias
nnAcí hi ha un cos que sagna. Què dius? No res, és un disbarat, 

una ximpleria... Em retire uns dies, quan torne seré diferent. Per 
ventura tu sempre ets igual? Habitar un cos cíclic en una societat 
lineal. Organitzen: Universitat Jaume I i Ajuntament de Cas-
telló de la Plana
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DIJOUS 7 DE NOVEMBRE
9:00 H · AUDITORI
Acreditacions i benvinguda

10:30 H · AUDITORI
Presentació de la Fira Valenciana
de la Música 2019

 Amb Vicent Marzà, conseller d’Educació, Investigació, Cultu-
ra i Esport; Verònica Ruiz, regidora de Cultura de l’Ajuntament 
de Castelló; José Pascual Martí García, president de la Diputa-
ció de Castelló i Joan Gregori Maria, director de la Fira Valenci-
ana de la Música. Presenta: Armand Llàcer, gerent del Trovam!

10:30 H · AUDITORI 
Debat: Polítiques públiques transversals 
dirigides al sector musical per al període 
2020-2024

 Raquel Tamarit, secretaria autonòmica d’Educació, Cultura 
i Esports de la Generalitat Valenciana. Marga Landete, direc-
tora adjunta de música i cultura popular de l’Institut Valencià 
de Cultura de la Generalitat Valenciana. Mario Molla, director 
general de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic per al 
Pla d’Acció per a la Transformació del Model Econòmic Va-
lencià 2027. Ruth Sanz, diputada de Cultura de la Diputació 
de Castelló (per confirmar. Modera: Inma Expósito, gestora 
cultural de Valencian Music Association (VAM!).

10:30 H · AUDITORI
Congrés  estatal de sales de música, ACCES

13:00 H · AUDITORI
Debat: Sector musical, una mirada diferent

 Intervenen: JazzWoman, cantant i compositora; Judit Lli-
mós, directora artística del festival Guitar BCN i The Project. 
Rosa Sevillano i Simone Firmani, Rototom Sunsplash. Get-
semaní de San Marco, cap de programes culturals de l’Ajunta-
ment de Madrid 2015-2019. Modera: Laia Gordi, Neu al Carrer 
Cooperativa.

16:30 H · AUDITORI · FOYER
Conferència: Què ha d’aprendre el sector 
musical de la candidatura Valencia Capital 
Mundial del Disseny 2022?

 Amb Maria Lapiedra, directora de comunicació de VCMD. 
Josep Gil, dissenyador especialitzat en música. 

17:00 H · AUDITORI
Taller 1: Contractació internacional
Taller 2: Règim jurídic dels artistes
Taller 3: La paritat als escenaris i a les oficines

 Inscripció prèvia enviant correu a trovampro@firatrovam.com

12 ·  

La Fira Valenciana de la Música TROVAM! – 
Pro Weekend és l’esdeveniment musical que 
anualment se celebra a Castelló de la Plana 
mostrant la vitalitat de la música valenciana i 
generant un punt de trobada professional del 
sector.

En la seua 7a edició, el Trovam! es consolida 
com al certamen professional més important 
de la indústria musical al País Valencià. Actu-
acions en directe, debats, conferències, i una 
destacada presència de programadors, mú-
sics, promotors, mànagers,... 

L’Auditori de Castelló acollirà les activitats 
professionals i bona part de les actuacions 
musicals.

www.firatrovam.com

Organitzen: Valencian Music Association, 
Ajuntament de Castelló de la Plana i 
CulturArts
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17:00 H · AUDITORI
Taller 1: Playlisting Spotify: posicionament i 
optimització, Spotify for artists

 Carlos Casany, Streaming strategist de Sony Music Spain. 

Taller 2: Eines en línia i estratègies
de màrqueting per a la promoció
d’esdeveniments musicals

 Taller per a programadors, per Oriol Ristol, Ticketmaster.

Taller 3: Royalties i drets en l’entorn digital
 Impartit per Antonio Martínez, advocat especialista en el 

sector musical. Amb la participació de Luis Mendo, vicepresi-
dent de l’Asociación de artistas, intérpretes y ejecutantes (AIE).

17:00 H · AUDITORI
Encontre de sales valencianes

18:30 H · AUDITORI
Speed Meeting: Roda de negocis 1

DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE

10:00 H · AUDITORI
Jornades TiiM: Turisme & Indústria Musical 

 Taula de debat amb destacats especialistes de l’àmbit turístic i 
musical. A partir de les 12:30 h taula de presentacions, pitchings 
dins l’àrea de Turisme & Indústria musical.

16:00 H · AUDITORI 
Conversa amb Luz Casal

 A càrrec de Carles Gàmez, periodista cultural.

17:00 H · AUDITORI
Taller 4: Ferramentes en línia i 
estratègies de màrqueting per a la 
promoció d’esdeveniments musicals

 Impartit per Oriol Ristol, Ticketmaster España. 

17:00 H · AUDITORI
Taller 5: Claus per entendre els contractes 
en la industria musical; contracte editorial, 
contracte de management i contracte 
discogràfic

 Per Íñigo Ramírez, advocat especialista en el sector musical. 

18:30 H · AUDITORI
Speed Meeting: Roda de negocis 2

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE

10:00 H · AUDITORI
Reunió Congrés Unión Fonográfica
Independiente (UFI)

10:30 H · AUDITORI
Presentació: Oh, Holy Festivals i Benicàssim 
Blues Festival

 El primer observatori sobre patrocini de marques en festivals. 
A càrrec de Hugo Albornoz, fundador i conseller delegat de 
Neolabels. A partir de les 11:30 h presentació: Benicàssim Blues 
Festival, edició 2020. 

12:00 H · AUDITORI
Debat: En el país dels festivals sense llei

 Modera Manolo Bosch, periodista cultural. 

16:00 H · AUDITORI 
Taller: Finançament de segells discogràfics.

 Impartit per Luis González, membre de la Unión Fonográfica 
Independiente (UFI).

Tallers: Què és què en el món de la música?
 Taller 1 impartit per Tonny Serrano, CEO de SonBuenos.  Ta-

ller 2 impartit per Inés Collarte y Damián Lozano, membres 
de la Unión Fonográfica Independiente (UFI).

18:30 H · AUDITORI
Entrevista-col·loqui: Lula 15 aniversari.

 Conduïda per Julio Ruiz, director del programa Disco Grande 
de Radio 3 (RNE). 

18:30 H · AUDITORI
Speed Meeting: Roda de negocis 3
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ARANTXA DOMÍNGUEZ & RICARDO BELDA
12:30 H · AUDITORI · TÚRIA (PATI)

 La cantant Arantxa Domínguez i el pianista Ricardo Belda pre-
senten el projecte Sólidos, una experiència musical que va “des 
del jazz fins a la vida mateixa”. Tots dos han enregistrat el disc A 
las puertas (Sólidos Music, 2018) amb temes propis i alguns es-
tàndards del gènere. Segons expliquen, les melodies i les lletres 
(en valencià, castellà, portugués i anglés) van sorgir a partir de 
les seues variades influències: swing, cool, bebop, bossa nova, 
samba, bolero, etc.

LAURA ESPARZA I CARLOS ESTEBAN
13:30 H · AUDITORI

 La cantant Laura Esparza i l’instrumentista Carlos Esteban van 
començar el seu projecte conjunt en 2019. Les seues cançons 
mesclen força i sensibilitat amb un estil íntim i personal.  A més de 
la veu i les línies de guitarra, la seua proposta integra pinzellades 
d’electrònica. Presenten el seu primer disc, Mare Natura.

FRASKITO
18:00 H · AUDITORI · TÚRIA (PATI)

 Enèrgic músic autodidacta granadí -tot i que nascut a Elx-. 
Compositor, intèrpret, multiinstrumentista, productor i guitarrista 
flamenc. Autor de peces popularitzades per artistes com Reme-
dios Amaya, Guadiana, Parrita o La Negra. 

SIS VEUS
19:00 H · AUDITORI · TÚRIA (PATI)

 Grup de música tradicional valenciana i la poesia format per 
Eva Dénia, Lola Ledesma, Amparo Hurtado, Maribel Crespo, 
Merxe Martínez (violoncel) i Patxi Ferrer. Després del seu Ho-
menatge a Vicent Andrés Estellés (2013), presenten Els dies i 
les dones (2018). Un espectacle dinàmic, amb pinzellades de 
ball, que situa la dona en les diferents etapes del cicle de la vida.

NINA DINAMITA I LA SWING MILÍCIA
14:45 H · AUDITORI

 Combo de jazz que recorda els ritmes ballables dels anys 
30 gràcies a la seua instrumentació i vestimenta. El grup està 
format per Key Day (veu), Lucía Bisquert (trombó), Rosana Díaz 
(saxo), Marina Alcantud (piano), Tico Porcar (bateria), Borja Flores 
(contrabaix) i Lindsay Kerr en la confecció i disseny de l’estilisme 
vintage. Mencionen les figures de Nina Simone i Rosario Sán- 
chez Mora La Dinamitera com a pedres angulars del projecte i 
del seu alliberament sonor sincopat. A més, reivindiquen la figura 
de la dona, invisibilitzada i discriminada, per tal d’apoderar-la en 
el món de la música i en qualsevol altre aspecte de la societat.

ANNA FERRER
18:30 H · AUDITORI

 Krönia és el segon disc de la cantant menorquina Anna Ferrer, 
un projecte en que la seua essència folklòrica es transforma i 
s’expandeix, a través del processament electrònic, cap a un uni-
vers sonor únic. Per tal d’agafar una mirada més universal, ac-
tual i transversal. Les cançons reflexionen al voltant de la mort, 
la solitud, el silenci, el poder i el gènere, entre altres qüestions.

JOAN DAUSÀ
19:30 H · AUDITORI

 L’actor i cantant Joan Dausà presenta Ara som gegants (Pro-
mo Arts, 2018), un treball produït per Santos & Fluren (Love of 
Lesbian, Sidonie, Izal) que va sorgir després d’un període de re-
flexió personal de tres anys. Així, les seues cançons ens ajuden 
a copsar com entén la vida aquest músic. Actualment, Dausà 
encara la recta final d’una gira de gran èxit.

TARTA RELENA
20:45 H · AUDITORI

 Cant a cappella format per Marta Torrella i Helena Ros. Tarta 
Relena busca fer seu un repertori a partir de les músiques de 
tradició oral i les cançons d’autor mediterrànies. Presenten Ora 
Pro Nobis (Indian Runners, 2019), amb vuit cançons que cer-
quen la màxima expressió vocal. S’escolten tonades de Creta, 
polifonies de Còrsega, melodies sefardites, tonades balears i 
ritmes rebético. 

AA MAMA + SIDE CHICK
23:30 H · PUB TERRA

 AA Mama (Avisar a mamá) és música d’urgència cantada des 
del cor. Amb una veu de dona molt personal, es mouen en els 
paràmetres de l’americana, el rock independent i els sons de les 
cantautores actuals. Són cinc cançons que serveixen de crònica 
al voltant de les preocupacions i pors vitals d’una generació en-
tusiasta, forta i preparada que canalitza la seua crisi existencial 
amb ironia i reflexió. En segon lloc, tocaran Side Chick, un trio 
de garatge glam d’alt voltatge. 

CARLES DÉNIA
22:00 H · TEATRE PRINCIPAL

 El Cant Espiritual, l’obra magna del poeta valencià Ausiàs 
March (1400-1459), és una oració delirant, complexa, plena de 
passió i sinceritat, en que el poeta mostra les seues febleses. 
Dénia porta el versos de March al segle XXI, amb jazz, flamenc, 
cant valencià, música mediterrània, bolero americà… i molt de 
ritme. Carles Dénia s’acompanya de 6 músics i l’espectacle té 
un vessant teatral en incloure dansa de la mà de la bailaora 
mexicana Karen Lugo. L’espectacle, amb una durada de 75 mi-
nuts, és passió pura… Qui anava a dir-nos que podríem ballar 
Ausiàs March?

14 ·  

DIJOUS 7 DE NOVEMBRE
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LA POP, Petita Orquestra Pelotaire
12:00 H · AUDITORI · TÚRIA (PATI)

 Quartet de música familiar que revisa la tradició musical 
d’ací i del més enllà a través de nous arranjaments i des d’una 
perspectiva contemporània i eclèctica; eliminen les referències 
religioses i sexistes del cançoner popular per tal d’esperonar 
l’esperit inclusiu i universal del nostre llegat cultural. A més, 
fan servir instruments no convencionals (objectes, joguines 
i invents) i d’altres de tota la vida (acordió, guitarra, guitarró, 
contrabaix, etc.). Amb tot, confeccionen un itinerari apte per 
a tots els públics i singular en l’aplicació d’un munt de ritmes 
i harmonies (tango, merengue, jota, punk, havanera, cúmbia, 
ritmes balcànics, africans, etc.). 

GOBI BEAR
14:15 H · AUDITORI · TÚRIA (PATI)

 Gobi Bear és l’alter ego de Diogo Alves Pinto, nascut a 
Guimarães. Va començar a tocar la guitarra quan era un ado-
lescent i, ràpidament, les seues primeres cançons van cridar 
l’atenció dels seguidors de la nova música portuguesa. El seu 
últim treball porta per títol Our Homes & Our Hearts (2017) 
i s’alimenta de veu, guitarra i loops atmosfèrics. D’aquesta 
manera, l’artista ha seguit explorant un univers molt singular.

LISASINSON
17:45 H · AUDITORI · TÚRIA (PATI)

 Projecte gràfic i musical nascut al novembre del 2018 a la 
Facultat de Belles Arts de València. La banda va sorgir de la mà 
de Miriam (veu i guitarra), Mar (veu i guitarra) i Maria (bateria i 
cors). Tanmateix, la formació s’ha completat recentment amb la 
incorporació de Roser (baix). Prompte van trobar la seua identi-
tat: línies de bateria punk, melodies de guitarra poperes i lletres 
descarades, o com elles mateixes diuen, “punki pop”.

NØGEN
18:45 H · AUDITORI · TÚRIA (PATI)

 Les primeres cançons d’aquesta formació van sorgir de 
l’ukelele de Markel Idigoras mentre estava d’Erasmus a Dina-
marca en 2016. Una vegada va tornar a Sant Sebastià, les rimes 
que havien sorgit de la melancolia van seduir Alex Irazusta (gui-
tarra) i Ane Negueruela (veu). D’aquesta manera, el trio va co-
mençar a donar concerts influenciat per bandes com Mumford 
and Sons, Of Monsters and Men i La M.O.D.A. 

TÒFOL MARTÍNEZ & JOAN PAU CUMELLAS
18:00 H · AUDITORI · CAMBRA

 Tòfol Martínez & Joan Pau Cumellas són dos pesos pesants de 
l’escena del blues i referents en els seus respectius instruments: 
guitarra i harmònica. També són músics versàtils, ja que han 
treballat en produccions musicals d’altres gèneres com el rock, 
el country o el jazz.

NASANOV
19:30 H · AUDITORI · CAMBRA

 Grup valencià que fa un enèrgic indie rock molt personal. Pre-
senten el seu primer disc homònim, amb un directe contundent 
en què aborden temes com l’autisme, la manipulació, les illes de 
plàstic o l’actualitat convulsa dels nostres dies.

NOMEMBERS
20:30 H · AUDITORI · CAMBRA

 Banda valenciana que s’ha anat cuinant poc a poc. El seu 
debut discogràfic, de títol homònim i editat per Hidden Track 
Records, és un compendi de xicotetes històries artesanals amb 
la mort com a fil conductor. Així, mitjançant cadascuna de les 
lletres, ens descobreixen diferents maneres de morir, de rebre 
la mort o com afrontar-la, com si aquesta fora la protagonista 
principal d’una antologia de contes. 

EGOSEX
21:00 H · AUDITORI · CAMBRA

 Proposta molt interessant amb seu a Barcelona i formada 
pel vocalista nigerià Wekaforé, el guitarrista barceloní Hug i 
el percussionista castellonenc Lluís Campos. Cal dir que Hug 
i Lluís venien de tocar junts en projectes post-core i post-me-
tal anteriors com Volans i Hom (editats pel segell castellonenc 
Comú). La formació defineix la seua música com Trance Jungle 
Blues. En les seues creacions mesclen sons primitius i arran-
jaments futuristes amb l’objectiu d’explorar els tòpics sobre 
l’espiritualitat, els assumptes amorosos de la modernitat i la 
política. Fins al moment, han editat quatre singles: Chameleon, 
Fever (Last Night In Paris), Big Fish i Congo. Segons expli-
quen, el nom del grup fa referència al coneixement seductor 
del nostre sentit més primitiu, l’art d’estar en contacte amb 
l’animal diví que som i saber precisament quines són les nos-
tres intencions.

ÉMBOLO
23:30 H · AUDITORI · CAMBRA

 “Ser por siempre un aprendiz, olvidar lo que aprendiste en 
la escuela, esto es más patear las calles hasta que gastes la 
suela”. Així sona una de les estrofes del tema Europa, primer 
avançament del llarga durada d’Émbolo, Claraboya del Universo 
(Poni de Troia). El grup està format pels vocalistes Katango, Lí-
brida i Biano, productor, discjòquèi i responsable dels beats dels 
mítics Orxata Sound System. Una olla a pressió on bullen notes 
de música urbana i perifèrica. Un viatge sonor a través del trap, 
la tradició afro i la polirítmia amb actitud punk i intensitat bakala.

DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE
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JUNIOR MACKENZIE
20:45 H · AUDITORI · SALA SIMFÒNICA

 Junior Mackenzie, àlies artístic del castellonenc Juan Fortea, 
és un projecte musical edificat amb fragments de folk, rock, 
blues, jazz i ritmes d’arrel nord-americana. Després de diversos 
llançaments que li permeteren anar de gira pels Estats Units, el 
cantant i guitarrista va publicar Files Of Life a finals de 2017. 
Concebut com una obra col·lectiva, el seu objectiu principal era 
emocionar.

MISHIMA
22:30 H · AUDITORI · SALA SIMFÒNICA

 Va ser durant la gira de presentació del disc Ara i res (TRIS 
/ Warner Music, 2017) quan els membres de Mishima es van 
adonar que complien 20 anys en la carretra. Per celebrar-ho, 
David Carabén (veu i guitarra), Marc Lloret (teclats), Dani Vega 
(guitarra), Xavi Caparrós (baix) i Alfons Serra (bateria) van decidir 
retre homenatge al repertori que els ha portat a ser una de les 
bandes més en forma del pop català. Així, el passat mes de 
maig es publicava Ara i aquí (TRIS, 2019), testimoni dels dos 
concerts de Nadal que el quintet va oferir a la sala Apolo de 
Barcelona els dies 20 i 22 de desembre. L’àlbum és un retrat 
fidel de l’energia, el vigor i l’emoció de les seues actuacions en 
viu. Unes sensacions que el grup i el públic reviuen cada nit de 
la seua gira d’aniversari.

LA PLATA
24:00 H · AUDITORI · SALA SIMFÒNICA

 Quintet de la ciutat de València que va fer la seua posada de 
llarg el 23 de novembre del 2016 en el desaparegut Magazine 
Club de la capital del Túria. Des d’eixe moment, la premsa es-
pecialitzada els va assenyalar com una de les bandes a tenir en 
compte. El 2017 editaren el seu EP de debut, Un atasco (Sonido 
Muchacho). Un any després apareixia el seu LP, Desorden (So-
nido Muchacho), produït per Carlos Hernández (Los Planetas, 
Triángulo de Amor Bizarro). 

BAIUCA
01:00 H · AUDITORI · CAMBRA

 Projecte encapçalat per Alejandro Guillán. Baiuca fa servir 
samples d’instruments tradicionals (cunchas, flautes, gaites, 
panderetes, ocarines, etc.) amanits amb filtres i bases que es 
mouen entre el techno, el global bass i el house. Aquest diàleg 
se situa en la reivindicació cultural i política alhora que dona un 
nou significat als símbols tradicionals apropant-los a l’escena 
contemporània. El seu debut, Solpor, va ser publicat a l’abril de 
2018, al qual van seguir l’EP Misturas i el single Aire. En directe, 
el productor està acompanyat pel videoartista Adrián Canoura.

REBECA MUT
23:30 H · PUB TERRA

 La vocalista Rebeca Mut va decidir pujar a un escenari quan 
es va cansar de viure com una ciutadana de segona pel simple 
fet de ser dona. Va constatar que anar a les manifestacions ja no 
era suficient per a ella i, així, va començar a cantar per tal que 
s’escoltara la veu de les dones. Les seues cançons parlen de la 
dona, del seu lloc al món, d’estimar-se, de dir prou a la violència 
masclista, de ser feliç i de celebrar la vida. 

DINGDONG SYSTEM 
00:45 H · PUB TERRA

 Col·lectiu valencià de música electrònica que combina els 
estils més diversos de la música urbana amb gèneres més clàs-
sics. DingDong System està format per 4 joves: tres s’encarre-
guen del vessant musical i un altre de l’artwork. El contingut de 
les lletres es basa en la seua particular manera de veure el món 
amb altes dosis d’espontaneïtat, energia i festa. 

PAU ALABAJOS
I LA BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ
20:00 H · TEATRE PRINCIPAL

 Pau Alabajos ha escollit la Fira Trovam per a presentar-nos un 
nou espectacle: una relectura simfònica del seu repertori de més 
de quinze anys de trajectòria artística amb un acompanyament 
musical de luxe: el de la Banda Municipal de Castelló. Tots dos 
interpretaran els arranjaments que el compositor Roger Conesa 
ha dissenyat pensant en els 50 músics i músiques que pujaran a 
l’escenari del Teatre Principal per a fer inventari de les cançons 
més emblemàtiques del cantautor de Torrent. La Banda Munici-
pal de Castelló està dirigida pel seu titular, Marcel Ortega i Martí.

DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE
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KIDS FROM MARS
13:30 H · AUDITORI · TÚRIA (PATI)

 Duet format per dos adolescents, l’Òscar i en Roger, residents 
a Blanes. El seu primer EP, </3, conté cinc temes on l’electrònica 
es barreja amb unes melodies de veu sorprenents. El seu talent 
precoç i la seua passió per la música ha cridat l’atenció dels 
mitjans de comunicació més importants de Catalunya.

CLAIM
18:30 H · AUDITORI · MAGIC BOX

 Quartet de pop independent de Múrcia que va debutar al de-
sembre de 2015 amb l’EP Barbados. A més de les lletres, que 
fan servir enginy i ironia, l’àlbum es va enriquir amb programa-
cions, sintetitzadors i sons de percussió, sense fugir dels riffs de 
guitarra juganers i els sons tribals marca de la casa.

CLARA ANDRÉS + JÚLIA: L’EIX RADICAL
19:00 H · AUDITORI · SALA SIMFÒNICA

 La cantautora olivera Clara Andrés i el duet alcoià de dream 
pop Júlia uneixen forces en el projecte musical L’eix radical. La 
idea va nàixer arran de la gravació del senzill Punt vernal per 
al cinquè volum del disc Hits With Tits, una iniciativa que pre-
tén donar visibilitat a artistes femenines. La seua fusió parteix 
d’un curiós i precís fenomen matemàtic i, musicalment, suposa 
emmarcar dues propostes artístiques dins d’un intercanvi de 
melodies i harmonies paral·leles. D’aquesta manera, la música 
d’autora allunyada de les tecnologies es multiplica amb el dream 
pop més còsmic i viceversa.

PAULINE EN LA PLAYA
19:00 H · AUDITORI · CAMBRA

 Després de sis discos celebren vint anys de trajectòria amb un 
treball autoeditat: El Salto. Enregistrat en els estudis Sonidópolis 
de Gijón amb la coproducció de Luca Petricca (Izal, Luis Brea, 
The Right Ons), el duet s’endinsa en un imaginari propi ple de 
tendresa i ironia. Així, tornen a demostrar per què estan consi-
derades com unes de les millors lletristes de l’escena musical 
estatal. 

LULA
21:15 H · AUDITORI · SALA SIMFÒNICA

 Grup de Castelló de power-pop format per Patrizia Escoin 
(veu i guitarra), Félix Ribes (baix) i Adela Arrufat (bateria) que 
celebra 15 anys de trajectòria amb un repertori especial (in-
clouran cançons que fa temps que no toquen). Afirmen que 
al llarg d’aquesta aventura han viscut de tot, però que Lula 
sempre ha sigut la seua il·lusió. “La necessitat d’anar al local 
i buscar eixe moment màgic en què una cançó tocada per 
nosaltres tres és única i irrepetible” -declaren-. 

MARA ARANDA
22:00 H · TEATRE PRINCIPAL

 Mara Aranda, una de les veus més importants del folk medi-
terrani, presenta l’espectacle Trobairitz, amb el qual celebra 30 
anys de trajectòria professional. A més, el seu repertori serveix 
per a revisar el concepte de l’amor a través dels segles i el pa-
per de la dona en la seua concepció, vivència i transmissió. Les 
composicions es remunten al segle XII, fan servir l’occità a la 
poesia i s’emmarquen en un moviment que es va estendre per 
Itàlia, Alemanya, Balears, Catalunya i València. 

LISABÖ
20:30 H · AUDITORI · CAMBRA

 Aquesta banda d’Irun grava els seus discos quan pot i quan 
vol. Per això van passar set anys des de l’edició d’Animalia Lot-
satuen Putzua (Bidehuts, 2011) i Eta Edertasunaren Lorratzetan 
Biluztu Ginen (Bidehuts), el seu últim treball. Amb alguns canvis 
en la formació, l’àlbum es va gestar durant tres anys en el local 
d’assaig amb l’única voluntat de deixar-se portar pel ritme que 
sortia del seu interior. Amb les lletres de Martxel Mariskal, qui 
s’endinsa en una travessia introspectiva a l’hora d’escriure per 
al grup, la banda ha tornat a lliurar un tractat de post-hardcore 
que transforma la realitat en il·lusió i amor. Una experiència que 
té la seua màxima plasmació en directe.

L’EMPERADOR
21:30 H · AUDITORI · MAGIC BOX

 Indie-rock des de Canals (la Costera, ens presenten el seu 
segon LP, La gran aventura (Primavera d’Hivern, 2019). El disc 
dona continuïtat a Manual d’instruccions per escalar una munta-
nya (Mésdemil, 2016), format per dos EP previs. L’àlbum va ser 
produït per Carlos Hernández Nombela (Los Planetas, Viva Sue-
cia, Triángulo de Amor Bizarro) i va comptar amb la col·laboració 
de Jorge Martí, de La Habitación Roja.

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE
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LEÓN BENAVENTE
22:30 H · AUDITORI · SALA SIMFÒNICA

 Projecte nascut en 2012 a partir de la unió d’alguns dels mú-
sics més reputats i veterans del panorama estatal: el vocalista y 
teclista Abraham Boba (membre de la banda de Nacho Vegas); 
el baixista Eduardo Baos (Tachenko), el guitarrista Luis Rodríguez 
(Nacho Vegas) i el bateria César Verdú (Schwarz). Després de 
dos àlbums molt ben acollits per crítica i públic, el quartet pre-
senta ara Vamos a volvernos locos. 

MIGUEL VERCHILI
23:45 H · AUDITORI · CAMBRA

 El cantant i guitarrista Miguel Verchili torna a l’actualitat mu-
sical amb la companyia de la Banda Cantino-Mediterránea per a 
presentar el DVD en directe La hora de los osados. El disc es va 
gravar el 16 de març del 2018 a l’Auditori de Castelló i va veure 
la llum a mitjan enguany. Al Trovam Verchili estarà acompanyat 
per vells coneguts i nous companys de viatge.

DIGGER & THE PUSSYCATS
00:15 H · AUDITORI · MÀGIC BOX

 Duet de Melbourne (Austràlia) amb més de 15 anys recorrent 
Europa, els Estats Units i Àsia. La seua reputació s’ha forjat, fo-
namentalment, als escenaris, on es deixen la pell amb ritmes 
trepidants de punk, garatge, blues i rock and roll. Després de 
cinc anys de relativa tranquil·litat i sense haver editat cap refe-
rència, Digger & The Pussycats posaren en circulació dos temes 
nous en un split amb els francesos Magnetix.

MIQUEL GIL
17:30 H · ESCENARI À PUNT

 Veu fonamental en la recuperació i modernització del folk 
mediterrani des de mitjan anys 70 (quan formava part d’Al Tall), 
Miquel Gil presenta el seu últim disc: Geometries (Temps Record, 
2019). Es tracta d’un àlbum format per cants oberts, d’estil an-
dalusí i vocació modal, i temes amb textures noves. Tanmateix, 
el denominador comú del repertori són les melodies tradicionals 
i la música d’arrel valenciana. En aquesta ocasió, l’artista ha 
tornat a rellegir els poemaris d’autors com Vicent Andrés Es-
tellés, Enric Casasses i Anna Montero, i ha incorporat algunes 
signatures noves, com les d’Imma Máñez, Begonya Pozo i Jo-
anjo Garcia. També cal destacar la participació d’instrumentistes 
com David Gadea, Antoni Porcar, Gusmà Gil, Eduard Navarro i 
Abraham Rivas.

EL DILUVI
19:00 H · ESCENARI À PUNT

 Aquesta formació de l’Alcoià presenta un nou treball, Jun-
teu-vos (Halley Records), editat el passat mes d’abril. El grup ha 
mantingut les seues coordenades sonores -mestissatge medi-
terrani i festiu amb cúmbia, reggae, rumba i folk- amb lletres que 
apel·len a la construcció de la col·lectivitat i a ajudar-se mútua-
ment (el clàssic Junteu-vos d’Ovidi Montllor en Sageta de foc). 
Després d’àlbums com Alegria (2015) i Ànima (2017), El Diluvi 
ha anat un pas més enllà per tal d’abraçar nous llenguatges: in-
fluències del folk anglosaxó i mexicà o flirtejos amb l’electrònica.

DANI MIQUEL
12:30 H · ESCENARI À PUNT

 Protagonista d’un dels grans fenòmens de la música familiar va-
lenciana, Dani Miquel es va iniciar en el món de la música amb la 
dolçaina. Al seu repertori ha incorporat composicions de caràcter 
més personal i cants que aposten per valors amables, solidaris, 
inclusius, d’estima i respecte. El seu últim treball es titula De por 
(Andana Editorial, 2018), on fa un recorregut per personatges com 
El Butoni, La Quarantamaula, Els gegants o L’home dels nassos i 
també aborda situacions com l’assetjament. L’àlbum va ser guardo-
nat en la I edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

CANTA CANALLA
11:00 H · ESCENARI À PUNT

 Canta Canalla són quatre xiquets i una xiqueta que junts fan 
més de 150 anys. Es van conéixer mentre construïen un iglú 
a la Lluna. Ací a la Terra es van posar un nas roig i van decidir 
ajuntar-se per fer música, contar com es contagia la bogeria i 
ballar com un mira-sol que somriu amb els ulls tancats. “Som el 
que som i poca cosa més, una guitarra, un baix, uns teclats, una 
veu, una bateria, quatre acords, alguns cors, un parell de solos 
i una màquina de fer bambolles”. Els escolten menuts i grans, i 
sobretot els que no són cap de les dues coses o les dues alhora. 

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE
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EL CHAMUYO
20:00 H · PLAÇA MAJOR

 Fusió d’estils des de fa més de 10 anys. Rock, rumba, ritmes 
jamaicans, candombe, funk i pop, entre d’altres. Eixes expres-
sions musicals es plasmen en tota la seua plenitud a l’escenari, 
amb una descàrrega d’adrenalina brutal gràcies a unes lletres 
enèrgiques, poderosos riffs de guitarra i una vitalista secció de 
vents. Actualment, presenten el seu tercer disc, La última cone-
xión al sofá, publicat el passat mes de març.

SUU
21:15 H · PLAÇA MAJOR

 Musicalment, Suu no s’imposa cap límit i es troba còmoda 
en els terrenys del pop, el reggae, l’ska, el calypso o la rumba. 
Així mateix, denuncia sense embuts el patriarcat (en temes com 
Lligar no és lo teu ,o Reinas) alhora que s’aproxima a les relaci-
ons personals amb maduresa (Natural, A solas o 13 dies més).

TESA
22:15 H · PLAÇA MAJOR

 Representant de la potent escena de la música urbana va-
lenciana, Tesa fa explícit en les seues lletres un fort contingut 
feminista, social i de compromís amb la terra. Hip hop clàssic, 
música electrònica i altres influències urbanes. Presenta el seu 
segon treball, Rural, gravat i mesclat als Atomic Studio d’On-
dara amb Mark Dasousa. Tesa manté els fonaments del seu 
primer treball: la cultura d’arrel valenciana, l’antifeixisme, la 
lluita per la igualtat entre dones i homes i, també, temes més 
festius. En directe l’acompanyen les veus d’Andrae i Eryfukksia 
i el Dj Loren D.

LA FÚMIGA
23:30 H · PLAÇA MAJOR

 Grup de música festiva que va nàixer al conservatori d’Alzira. 
La seua fórmula es basa en una potent estructura instrumental 
majoritàriament de vents: dolçaina, trombons, trompetes i saxos. 
D’altra banda, les seues lletres són compromeses i no tenen 
por a expressar els seus desitjos com a persones i com a po-
ble. Tanmateix, sempre ho fan amb un somriure que convide el 
públic a ballar. 

PROZAK SOUP
01:00 H · PLAÇA MAJOR

 Fusió, amb lletres agredolces i reflexives; un projecte trenca-
dor dins del panorama musical valencià. Fins al moment, han 
editat tres discos: Imbècil (Mésdemil, 2014), Bang! (Maldito Re-
cords, 2016) i Very Empastre (2018). També han publicat singles 
i dos homenatges a Franco Battiato com Voldira veure’t dansar i 
Bandera blanca. Al llarg de la seua trajectòria han treballat amb 
productors com Mark Dasousa (Zoo, Aspencat, Pupil·les).

FELIU VENTURA
20:30 H · TEATRE PRINCIPAL

 El cantautor xativí Feliu Ventura és una de les figures cata-
litzadores de la música valenciana des de mitjan de la dècada 
dels 90. Al llarg de la seua trajectòria, Feliu Ventura també ha 
treballat per a músics com Miquel Gil, Pep Gimeno o Eduard 
Iniesta. A més, ha col·laborat en altres espectacles, ha realitzat 
un documental i ha publicat una novel·la. Ara presenta l’àlbum 
Convocatòria (Propaganda pel fet), primer enregistrament amb 
temes nous des de fa vuit anys.

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE
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DIMECRES 13 DE NOVEMBRE
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Icona i la Cultura Popular
Entrada lliure
nnEl misteri de Castelló a càrrec de membres de la 

Junta Directiva de l’Associació Cultural Misteri de 
Castelló. Organitza: Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Recital poètic amb Luz Elena Sepúlveda
nnOrganitzen: Verba Manent i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina: l’escriptora Rosario Raro
Amb inscripció prèvia: fuentetajaliteraria.com
nnRosario Raro és doctora en Filologia Hispànica i 

professora d’Escriptura Creativa i Llengua Espanyola 
en l’UJI. Als seus tallers treballarem amb diferents 
propostes i materials tècnics desenvolupats durant 
més de 25 anys de recerca en escriptura creativa. 
Organitzen: Fuentetaja i Llibreria Argot

19:00 H · LOCAL TELÉFONO DE LA ESPERANZA
Taller: Autoestima
Teléfono de la Esperanza
Donatiu: 25 €
nnDel 13 al 15 de novembre. Inscripcions: 964 227 

093 i castellon@telefonodelaesperanza.org. Carrer So-
gorb 8 (entresól). Organitza: Teléfono de la Esperanza

19:30 H · AUDITORI
Banda Municipal de Castelló
i els Moros d’Alqueria
Entrada lliure
nnConcert dedicat a la cèlebre colla i fundació Moros 

d’Alqueria, basat en música de les festes de moros i 
cristians i dirigit pel mestre Paco Signes. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: El intendente Sansho
(Sanshô dayû)
Kenji Mizoguchi · Japó, 1954
Entrada: 3 €
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 

Filmoteca Valenciana  Cicle Filmoteca Valenciana

DIJOUS 14 DE NOVEMBRE
10:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Mostra de Teatre Intergeneracional:
La isla del tesoro + 
La otra historia de Caperucita Roja 
Entrada lliure · Tots els públics
nnLa Regidoria de Gent Major de l’Ajuntament de 

Castelló considera un objectiu primordial el disseny 
d’activitats des d’un punt de vista intergeneracional, 
a través de les quals els més joves puguen conéixer 
l’important paper que la gent gran representa a nivell 
social i adoptar valors solidaris i de sensibilització cap 
a aquest col·lectiu. Organitza: Regidoria de Gent 
Major de l’Ajuntament de Castelló de la Plana

17:00H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: Lucas Luna
Vicente Barberá Albalat
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Argot

18:00 H · BIBLIOTECA MUNICIPAL
Contacontes: El Refugi
dels monstres oblidats
Rebombori 
Entrada lliure. Edat recomanada: de 4 a 8 anys
nnUn especial per a Tots Sants. Cada vegada cobra 

més força la celebració de Halloween al nostre país. La 
finalitat del contacontes és sensibilitzar sobre la nostra 
tradició, les nostres llegendes. Marta no té por a res, 
perquè té un costum: visitar regularment la bibliote-
ca del seu barri. Allà llig històries de terror. Però cap 
li fa por. Fins que un dia la bibliotecària li recomana 
un llibre molt especial... Un llibre sobre monstres que 
poblen les terres de Castelló, València i Alacant. Orga-
nitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
In memoriam Vicent Martínez
Entrada lliure
nnPresentació: Obres premiades al V Premi Platea de 

Teatre Jove Vicent Martínez. Organitzen: Platea, As-
sociació d’Espectadors i Llibreria Babel
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19:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA · SALA D’ACTES
Open Podium: Concert
d’entrenament per a músics 
Inscripcions: uniomusicaldelgrau@gmail.com
nnEspai de concert d’entrenament per a músics 

amateurs i professionals de qualsevol edat i nivell. Ex-
periència enriquidora per a afrontar la part escènica. 
Públic assistent participatiu i crític. Organitzen: Ajun-
tament de Castelló de la Plana i Escola de Música 
Unió Musical del Grau

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: Demà comença tot
Hugo Gélin · França, 2017
Entrada lliure · Reserves: castello@fev.org
nnEn Samuel és un jove solter i conqueridor que viu a la 

costa francesa. Un dia una antiga aventura es presenta 
amb un xiquet de bolquers en braços, li comunica que 
és la seua filla i desapareix. Incapaç de portar una vida 
amb un xiquet de bolquers, en Samuel intenta trobar 
la mare sense èxit. Passa el temps i mentre la xiqueta 
va creixent porten una vida divertida i meravellosa. Vuit 
anys més tard la mare torna per a recuperar la seua 
filla. Organitzen: Escola Valenciana i Ajuntament 
de Castelló de la Plana  Cicle Cinema en Valencià

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE
18:30 H / 20:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Dansa: Danzando la vuelta al mundo
Entrada: 9 €
nnOrganitza: Estudio Danza Coppelia

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del Calendari solidari 2020
Entrada lliure
nnCalendari de la protectora AACC Ayuda Calleje-

ros incorpora cuatro il·lustracions alegres i acolo-
rides fetes especialment per a aquesta entitat pel 
músic, poeta i pintor Manolo García. Organitza: Lli-
breria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: Jugar con fuego
Sandra Bruce
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Argot

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència:  Nietzsche y el sentido
de la vida humana
Jesús Conill Sancho
Entrada lliure
nnCatedràtic de Filosofia Moral i Política de la Univer-

sitat de València. Casa Municipal de Cultura, Carrer 
d’Antoni Maura 4. Organitza: Ateneo de Castelló

19:00 H · MUSEU DE BELLES ARTS
5é Concurs de Dibuix sobre els
Drets Humans: Regala el teu dibuix
nn Inauguració de l’exposició i lliurament de premis. 

Entrada lliure i gratuïta. Organitzen: Ajuntament de 
Castelló, Diputació de Castelló, Centre Excursi-
onista de Castelló i Amnistia Internacional Grup 
Local de Castelló  5a Setmana dels Drets Humans 
a Castelló

19:30 H · EXTERIOR PARANIMF · UJI
Dansa: Hippos
Companyia Zum-Zum Teatre
Entrada lliure
nnEn un món on conviuen quotidianament els ani-

mals i les persones, ens acostem a uns hipopòtams 
que agafen el camí del mig. Són persones disfressa-
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MARTE Curated coordinada per Nacho Tomás Gil. Hi participen els artistes següents: Little, d’Espacio Nuca 
(Salamanca) · Mar Vicente, d’Espai Nivi Coll Blanc (Castelló) · Aina Albo Puigserver, de Pep Llabrés Art Con-
temporani (Palma de Mallorca) · Juan de Dios Morenilla, de Galería Punto (Valencia) · Alejandra Freyman, de 
Herrero de Tejada (Madrid) · Roberto López Martín, de DDR Art Gallery (Madrid) · Jorge Vicén, de La Carbonería 
Espacio de Arte (Osca) · Xavi Ceerre, de Piramidón Centre d’Art Contemporani (Barcelona) · Daniel Fernández, 
d’Espacio Líquido (Gijón) · Luis Pérez Calvo, de La Gran (Madrid) · Ricardo Escavy, de Galería Shiras (Valèn-
cia) · Elisa Braem, d’Addaya Palma (Palma de Mallorca) · Álvaro albadalejo, Premi UBE d’escultura · Carlos 
Pesudo, Premi Recorrido Marte · David Latorre, Premi Marte Nacional a un Projecte Contemporani. En aquesta 
secció s’inclou també l’exposició d’Amparo Sard, artista invitada d’enguany, de la mà d’Espacio Líquido. 

Organitzen: Diputació de Castelló, Ajuntament de Castelló de la Plana i Institut Valencià de Cultura

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE

11:30 H · Taula redona de debat: 
Marte Lab De lo público y lo privado.

14:00 H · Inauguració de l’exposició: Els mapes del beat, 
de Daniel Dobarco. NH Mindoro.

21:00 H · Inauguració de l’exposició: Elles: col·lecció 
Merita, al MACVAC Vilafamés.

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE

10:00 H · Inauguració de l’exposició: Este no es mi 
paraíso, de Victòria Iranzo, a l’Espai Cultural Les Aules de 
la Diputació de Castelló.

11:00 H i 17:00 H · Taller Cabezas de Uan Flores.

11:30 i 13:30 H · Marte Lab Art i Visió, amb Eulàlia Vall-
dosera i Marina Vargas en una proposta comissariada 
per Muskilda Villanueva.

13:30 H · Visita guiada al MACVAC Vilafamés.

17:30 i 19:30 H · Mar de arte. Asociación Ambiente 
Europeo. Fòrum sobre Art per una Mar Sana.

21:30 H · Visita a l’EACC.

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE

12:00 H · Intervenció i acció participativa 
Projecte Cabezas, de Uan Flores.

12:00 H · Taller infantil i familiar 
“El mar que quiero · El mar que no quiero”
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des d’animal o hipopòtams que es busquen 
dins els individus que ocupen el seu cos? 
Acompanyem aquests hipopòtams en un 
recorregut físic que podria ser una faula, 
una metàfora o, senzillament, una propos-
ta per a tots els públics de la qual podem 
formar part. Més informació: www.uji.es/
cultura Organitza: Universitat Jaume I  
XXVII Mostra de Teatre Reclam

20:00 H · PARANIMF · UJI
Circ: Josafat
Companyia Passabarret
Entrada: 10 € · Tarifa reduïda: 8 €
nnEra impossible que les seues vides s’en-

creuaren, però així va ser. Tal vegada una 
història d’amor, sí. Com tantes. Però Josafat 
i Fineta la converteixen, sense saber-ho, en 
una relació de “bella i bèstia” en la qual ju-
guen amb equilibris, una estructura de qua-
drant, llançament de ganivets, vols aeris, una 
roda Cyr o una perxa de sis metres d’alçaria. 
Josafat és una adaptació de la novel·la mo-
dernista del mateix títol, de Prudenci Bertra-
na, considerada El geperut de Notre Dame 
de la literatura mediterrània. Lluny d’un per-
fil clàssic de novel·la, es transforma en una 
història narrada àgil, divertida i arriscada, 
que ha portat a aquest treball a guanyar el 
Gran Premi BBVA Zirkòlika 2018 al millor es-
pectacle de circ de l’any. Venda d’entrades: 
per taquilla i per Internet a la pàgina: https://
www.uji.es/cultura Organitza: Universitat 
Jaume I  XXVII Mostra de Teatre Reclam

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE
12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Contacontes en anglés Kids & Us
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Argot

12:20 H · CERCAVILES PER LA CIUTAT
Santa Cecília
nnHi participen la Unió Musical Mestre Gargori, la Unió Mu-

sical del Grau, l’Associació Musical Castàlia i l’Associació 
Cultural Banda UJI. A les 12:20 h la Unió Musical del Grau 
eixirà de la plaça les Aules; a les 12:30 h l’Associació Musical 
Castàlia eixirà de la plaça la Pau. A les 12:40 h la Unió Musical 
Mestre Gargori eixirà de la plaça Hernán Cortés i a les 12:50 
l’Associació Cultural Banda UJI eixirà de la plaça Mª Agustina. 
A les 13:00 h interpretació conjunta de totes les bandes a la 
plaça Major. En finalitzar realitzaran una cercavila conjunta fins 
a la Pèrgola de Castelló. Organitza: Ajuntament de Castelló

17:30 H · ZONA3
Baby Do-Re-Mi
Reserva d’entrades: 635 586 084
nnPúblic familiar. Baby DO-RE-MI és un espectacle/taller d’es-

timulació musical a través del ritme, la percussió, el moviment 
corporal i els sentits en què mares i pares podran compartir 
amb les seues filles i fills diferents activitats i jocs musicals. Sala 
ZONA3, carrer Bisbe Salinas, 6. Organitza: Zona3

18:30 H / 20:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Dansa: Danzando la vuelta al mundo
Entrada: 9 €
nnOrganitza: Estudio Danza Coppelia

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: Misericordia entrañable
José García Fernández
Entrada lliure
nnOrganitza: Associació Fe y Diálogo 

19:30 H · UJI · PARANIMF
Projecció: Pequeño Buda (Little Buddha)
Bernardo Bertolucci (1993)
Preu: 3 € · Tarifa reduïda: 2 €
nnVersió original subtitulada en castellà. Apta per a tots els pú-

blics. Venda d’entrades: per taquilla i per Internet a la pàgina: 
www.paranimf.uji.es Organitza: Universitat Jaume I  Cicle 
En pantalla gran: Recordant Bernardo Bertolucci
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DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE
8:00 H · JARDÍ DE L’AUDITORI DE CASTELLÓ
7a Marxa senderista: Mou-te pels Drets Humans
Preu amb autobús: 10 €
nnAutobús fins a Villamalur i retorn des de Suera. Cal 

inscriure’s-hi abans del divendres 15. Informació: Tel. 
964 238 310. Organitza: Amnistia Internacional Grup 
Local de Castelló  5a Setmana dels Drets Humans 
a Castelló

11:00 H · MENADOR · SALA D’ACTES
Projecció del documental:
La memoria olvidada
Isabel Ginés i Carlos Gonga
Entrada lliure
nnLa periodista i documentralista especialitzada en 

Drets Humans, Isabel Ginés, i el fotògraf i docu-
mentalista Carlos Gonga, presenten una cinta sobre 
la memòria històrica, centrada principalment en el 
Paredón de España de Paterna, en què exposen ca-
sos d’exhumacions de repressaliats pel franquisme a 
la ciutat valenciana, amb testimoni de les famílies i 
representants de la vida social i política actual, i visita 
als escenaris de l’època. Després de la projecció hi 
haurà un debat sobre els fets. Organitza: Menador

11:00 H · PLANETARI
Taller: Drons, explorant el cel
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nnDomina els cels amb aquest taller de drons. Ta-

ller dirigit a participants de 7 a 16 anys. Inscripció en 
www.planetari.castello.es a partir de l’11 de novem-
bre. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:30 H · UJI · PARANIMF
Projecció: Pequeño Buda
(Little Buddha)
Bernardo Bertolucci (1993)
Preu: 3 € · Tarifa reduïda: 2 €
nnVersió original subtitulada en castellà. Apta per a tots 

els públics. Jesse és un xiquet americà que viu una vida 
tranquil·la amb els seus pares a Seattle. Un dia apareix 
a sa casa un grup de budistes que fan creure al xi-
quet que és la reencarnació d’un important lama. Venda 
d’entrades: per taquilla i per Internet a la pàgina: www.
paranimf.uji.es Organitza: Universitat Jaume I  Cicle 
En pantalla gran: Recordant Bernardo Bertolucci

DILLUNS 18 DE NOVEMBRE
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina: l’escriptor Óscar Gual
Amb inscripció prèvia: fuentetajaliteraria.com
nnOrganitzen: Fuentetaja i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Coordina: Rosa María Vilarroig
nn Ideología de la política exterior de la Rusia de Putin, 

a càrrec de Tomás Esteban, llicenciat en Història. Part 
artística: Víctor Vázquez, cantautor. Organitza: Babel

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert: Antonio Soria Salas
i Antonio Soria Alemany
Violoncel i piano
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Los Lunes Concierto · Músics becats per l’IVC

20:00 H
Concert: Eerie Wanda
Taquilla inversa
nnL’artista croata Marina Tadic presenta el seu disc 

Pet Town editat pel prestigiós segell Joyful Noise 
Recordings. Darrere de les lluminoses melodies 
d’Eerie WANDA s’amaga el talent de Marina Tadic, 
artista d’origen croata. Gemmes immediates, engan-
xoses i aparentment senzilles en què conviuen en-
cantador lo-fi, la psicodèlia, i fins io tot el rockabilly... 
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
Septiembre Recuerdos  Cicle SONS
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DIMARTS 19 DE NOVEMBRE
18:00 H · BIBLIOTECA MUNICIPAL
Contacontes: Contes creatius
Món d’Animació
Entrada lliure. Edat recomanada: de 4 a 8 anys
nnOrganitza:  Ajuntament de Castelló de la Plana

18:30 H · AIDA BOOKS
Música i jam poètica
Entrada lliure
nnOrganitza: Aida Books

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Recital de poesia
Club de lectura: El árbol de las cerezas
Entrada lliure
nnAurora Ribes i Maria Angeles Fernandez, ens 

proposen descobrir aquest llibre de Paola Peretti. 
Una novel·la sensible i exquisida per a lectors de to-
tes les èpoques i edats. Organitza: Llibreria Argot

19:15 H · EDIFICI HUCHA
Col·loqui: Tertulia de periodistas. Análisis y 
debate de la actualidad sociopolítica
José Luis Valencia, Víctor Navarro i Pablo Sebastiá
nnOrganitza: Fundació Caixa Castelló  

 Cicle Aula Isabel Ferrer

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: Dios habla en la creación
y en los hechos
Arturo Petit Urbaneja
Entrada lliure
nnOrganitza: Associació Fe y Diálogo 

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: Chucho
Companyia La Zafirina Teatro
Entrada: 3 €
nnToni i Bea conversen d’una manera excessiva i exa-

cerbada. Chucho és una comèdia de parella apta per 
a tots els gossos. Chucho és una obra recomanable 
per a veure amb el teu ex... o no. Chucho també és 
una comèdia olímpica. Chucho té l’edat d’una olivera 
mil·lenària i d’un cadell. Chucho parla de l’amor en 
general i en tota la seua magnitud còsmica. Toni, Bea 
i Chucho estan, ara mateix... entre la humanitat i l’ani-
malitat. Organitzen: UJI i Ajuntament de Castelló 
 XXVII Mostra de Teatre Reclam

DIMECRES 20 DE NOVEMBRE
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre:
Dues o tres pintes més tard
Ferrán Archilés · Editorial Bullent
Entrada lliure
nnL’historiador i pensador castellonenc ens presenta 

aquest assaig escrit com una mena de diari sense 
dates. Un llibre que parla de lectures, d’experiències i 
de viatges acumulats en anys de crisi social i, potser, 
personal. La veu en primera persona, però, lluny de 
servir per a mirar-se el melic, pretén servir de catalit-
zador d’un temps i una realitat cultural i política difícil 
i quasi sempre impossible d’interpretar amb velles 
certeses. Dues o tres pintes més tard és un llibre per 
a obrir a l’atzar i anar recorrent els seus meandres, 
per a aturar-se i discutir. Ple de dubtes i fragmentat, 
qui sap si escèptic i tot. L’escriptura com a refugi. 
L’acte serà presentat per Miquel Torres, escriptor 
castellonenc d’actualitat i amic de l’autor. Organitza: 
Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre: Privatización
sanitaria. Análisis y alternativas
nnA càrrec de Marciano Sanchez, coordinador i repre-

sentant de la Federació d’Associacions en Defensa 
de la Sanitat Pública. Organitza: Llibreria Babel

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: La mujer crucificada
Kenji Mizoguchi · Japó, 1954
Entrada: 3 € · VOSE · B/N · 84’
nnEntre la jove Yukiko, estudiant de música, i la seua 

mare, encarregada d’una casa de geishes, sorgeix la 
rivalitat quan ambdues s’enamoren del mateix home. 
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
Filmoteca Valenciana  Cicle Filmoteca Valenciana
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DIJOUS 21 DE NOVEMBRE
10:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Mostra de Teatre Intergeneracional:
La isla del tesoro + 
La otra historia de Caperucita Roja 
Entrada lliure · Tots els públics
nnLa Regidoria de Gent Major de l’Ajuntament 

de Castelló considera un objectiu primordial el 
disseny d’activitats des d’un punt de vista inter-
generacional, a través de les quals els més joves 
puguen conéixer l’important paper que la gent 
gran representa a nivell social i adoptar valors so-
lidaris i de sensibilització cap a aquest col·lectiu. 
Organitza: Regidoria de Gent Major de l’Ajun-
tament de Castelló de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Jornades FantastiCS
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Argot

19:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA 
Open Podium: Concert
d’entrenament per a músics 
Inscripcions: uniomusicaldelgrau@gmail.com
nnEspai de concert d’entrenament per a músics 

amateurs i professionals de qualsevol edat i ni-
vell. Experiència enriquidora per a afrontar la part 
escènica. Organitzen: Ajuntament de Castelló 
de la Plana i Escola de Música Unió Musical 
del Grau

20:00 H · MENADOR · SALA DE CONFERÈNCIES
Projecció de curtmetratges i col·loqui
Entrada lliure
nnProjeccions de peces del projecte: Cine por 

venir amb Sònia Martínez i Miguel Ángel Bai-
xauli. Organitzen: Ajuntament de Castelló de 
la Plana, Universitat Jaume I i Born Music
 Cicle Sessió Contínua, visibilitzant l’audio-

visual local

20:00 H · DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ · SALA DE PLENS
Lliurament del XX Premi de Narrativa breu
Josep Pascual Tirado
nnOrganitza: Llibreria Babel

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: La dona del segle
Silvia Quer, 2018
Entrada lliure · Reserves: castello@fev.org
nnA la Barcelona convulsa de les vagues i el pistolerisme 

del 1919, la Consuelo vol deixar arrere l’orfenat on s’ha 
criat per a dirigir la seua vida. S’enfronta a tota mena de 
prejudicis però finalment aconsegueix, contra tot pronòstic, 
una feina a El Siglo, els grans magatzems de la ciutat que 
són el paradís de l’elegància i la burgesia. Tot es torçarà, 
però, quan comence a investigar el seu origen: podria ser 
ella la filla del reconegut pintor Isidre Nonell i la seua musa 
gitana? Organitzen: Escola Valenciana i Ajuntament de 
Castelló de la Plana  Cicle Cinema en Valencià

DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE
DE 9:00 A 18:00 H · PASSADÍS DE LES ARTS · PARC RIBALTA
Jornada de Prevenció Comunitària
de la Violència de Gènere
nnJornada contra la Violència de Gènere oberta a la ciu-

tadania amb tallers de sensibilització. Amb la col·laboració 
de la Xarxa pels Bons Tractes. Posada en escena d’Es-
candall Teatre: tres representancions teatrals al voltant de 
la violència masclista (durant el matí). Organitza: Ajunta-
ment de Castelló de la Plana
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19:00 H · REFUGI ANTIAERI · PLAÇA TETUAN 
Visita guiada al Refugi Antiaeri de Castelló
Activitat gratuïta amb reserva prèvia
nn Idioma: castellà. Aforament: 20 persones. Punt de 

trobada: plaça Tetuan (entrada refugi). Reserva prèvia 
obligatòria a Tourist Info Castelló (plaça de l’Herba, 
Casa Abadia), per telèfon: 964 358 688, o per cor-
reu electrònic: castellon@touristinfo.net. Condicions 
d’accessibilitat al refugi en: www.mucc.es/refugi. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
6a Mostra Internacional de Curtmetratges: 
Drets Humans i... Acció!
Entrada lliure
nnLa mostra pretén ser un aparador representatiu 

d’allò que s’està fent, en l’àmbit mundial, en el camp 
dels curtmetratges, amb els Drets Humans com a 
tema. Gèneres: ficció, documental i animació. Orga-
nitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana, Dipu-
tació de Castelló, Centre Excursionista de Caste-
lló i Amnistia Internacional Grup Local de Castelló

19:00 H · MENADOR
Lectura dramatitzada: Mujeres de arena
Humberto Robles · Verba manent 
Entrada lliure
nnEl Grup de teatre del Col·lectiu de literatura Verba 

manent oferirà el text dramatitzat Mujeres de arena 
del mexicà Humberto Robles. Una obra que ja ha es-
tat representada més de 200 vegades a més de 20 
països. La proposta aborda la necessitat de prendre 
consciència sobre els feminicidis que s’estan pro-
duint a Mèxic, molt especialment a Ciudad Juárez des 
del 1993. No en són un número: són filles, germanes 
i mares. Organitza: Verba Manent

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Taller: Cómo alcanzar el éxito
Alfonso Rigueira
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle de xarrades CEVA
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Argot

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: Freud y el enlace
entre sexualidad y cultura
Carlos Gómez Sánchez
Entrada lliure
nnCatedràtic de Filosofia Moral de la UNED. Casa Mu-

nicipal de Cultura, Carrer d’Antoni Maura 4. Organit-
za: Ateneo de Castelló

20:00 H · PARANIMF
Teatre: Claudia
Companyia La Conquesta del Pol Sud
Entrada: 10 € · Tarifa reduïda: 8 €
nnClaudia Victòria Poblete Hlaczik viu a Buenos 

Aires, treballa com a enginyera de sistemes i és 
aficionada a la ciència- ficció. Claudia viu, aparent-
ment, una vida “normal”. Però, sota aquesta aparen-
ça, s’amaga un recorregut molt poc comú. Aquesta 
jove dona va ser educada en els valors de l’entorn 
militar i, amb 21 anys, va descobrir que era filla de 
desapareguts i que havia viscut una vida inventada 
amb uns “pares” que, de fet, no eren els seus. El seu 
cas va marcar un punt d’inflexió a l’Argentina, ja que 
va suposar el principi de la fi de la impunitat dels co-
mandaments militars. L’experiència vital de Claudia 
–comunicada per ella mateixa– és la matèria prime-
ra d’aquest nou documental escènic que presentem. 
Ens interessa explorar les relacions entre l’individual 
i el col·lectiu. Com s’interrelacionen les vides singu-
lars i la història? De quina manera l’experiència d’al-
guns té a veure amb nosaltres? Quin sentit tenen, en 
el món actual, paraules com ara revolució, memòria 
i educació? Més informació i venda d’entrades en 
taquilla i per Internet a la pàgina www.uji.es/cultura 
Organitza: Universitat Jaume I  XXVII Mostra de 
Teatre Reclam
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DISSABTE 23 DE NOVEMBRE
12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: Lledó la policia
Miquel Haysach · Unaria Ediciones
Entrada lliure
nnOrganitzen: Unaria i Llibreria Argot

17:30 H · ZONA 3
Màgia amb Ivan Arribas
Preu: 4 € · Reserva d’entrades: 635 586 084
nnPúblic familiar. Un espectacle ple de sorpreses, mà-

gia i participació, narra les increïbles aventures que 
va viure Ivan, amb els personatges màgics que va co-
néixer i fins i tot revela algun secret ben guardat que 
el va dur a aconseguir el seu somni de ser mag. Sala 
ZONA3, carrer Bisbe Salinas, 6. Organitza: Zona3

18:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre:
La justicia en el Estado de partidos
Pedro Manuel González
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT 
Presentació del llibre: La platja d’Argelès
Francesc Mezquita
Entrada lliure
nnPresenta José Ramón García. La platja d’Argelès 

és un relat en què, barrejant testimonis reals i si-
tuacions imaginàries, es narren les vicissituds dels 
membres d’una família de republicans que, davant 
de la imminent arribada de l’exèrcit franquista, trac-
ten de fugir del poble cap a l’exili. En la retirada per 
mar i després per terra cap als Pirineus, trobaran 
dificultats i perills que a poc a poc aniran superant. 
Tanmateix, l’arribada a terres franceses no serà ni 
molt menys el que esperaven, el camp d’Argelès i 
l’adaptació a la nova situació representaran un canvi 
substancial i inimaginable en les seues vides. Fran-
cesc Mezquita Broch (Vila-real, 1947) és catedràtic 
de Geografia i Història de batxillerat. Ha publicat di-
versos treballs de recerca històrica en revistes espe-
cialitzades i ha estat guardonat amb diferents premis 
de poesia. Organitza: Llibreria Argot

19:30 H · UJI · PARANIMF
Projecció: La virgen de agosto
Jonás Trueba (2019)
Preu: 3 € · Tarifa reduïda: 2 €
nn Informació addicional: versió original en castellà. No 

recomanada per a menors de 12 anys. Venda d’en-
trades: per taquilla i per Internet a la pàgina: www.
paranimf.uji.es Organitza: Universitat Jaume I 
 Cicle Nou Cinema

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert: Desiguales
Presentació del nou disc: Adioses, hasta siempre y 
otras bienvenidas
nnOrganitza: Desiguales 

20:30 H · TEATRE PRINCIPAL DE CASTELLÓ
Dansa: Fronteras
Companyia María Pagés i El Arbi El Harti
Entrada: entre 5 € i 22 €
nnOrganitzen: Universitat Jaume I, Ajuntament de 

Castelló de la Plana i Institut Valencià de Cultura 
 XXVII Mostra de Teatre Reclam

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE
10:00 H · CENTRE D’INTERPRETACIÓ CASTELL VELL
El castell contat
María José Chabrera i Tània Muñoz
Visita contada per a públic familiar
Reserva: info@mucc.es / 964 239 101
nn Idioma: castellà. Aforament: 50 persones. Conei-

xerem el Castell Vell de Castelló, la seua història i les 
persones que el van habitar des de la seua construcció. 
Us proposem fer un viatge en el temps per a imaginar 
com era la vida en un castell i per què un dia va ser 
abandonat. Contarem històries, llegendes i anècdotes 
abans que siguen oblidades i descobrirem els orígens 
de la nostra ciutat. Més informació: www.mucc.es. Or-
ganitza: Mucc, Ajuntament de Castelló de la Plana
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11:00 H · PLANETARI
Taller: Slime
Entrada lliure
nnVoleu saber que hi ha darrere de l’slime? Tota una 

reacció química ben divertida. Fabricareu slimes amb 
diferent viscositat i podreu decorar-los per a fer el 
vostre slime personalitzat. Per participar en aquest 
taller serà necessària la inscripció prèvia en www.
planetari.castello.es a partir del 18 de novembre. Or-
ganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

11:30 H · AUDITORI
Banda Municipal de Castelló: Planeta Vida
Director convidat: Carlos Garcés 
Entrada lliure
nnConcert dedicat al medi ambient, en què comp-

tarem amb la participació de Carlos Garcés com a 
director convidat. Gaudirem de la Primera Simfonia 
d’Antón Alcalde, dedicada als voluntaris de la catàs-
trofe del Prestige i de l’estrena mundial de Fire, del 
valencià Azael Tormo. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: Deixa’m la dona, Pepet
El Cresol · teatre solidari
Entrada-donatiu: 5 € · A benefici d’APNAC
nnOrganitza: PNAC. Col·laboren: Fundació Dáva-

los-Fletcher, Diputació de Castelló i Ajuntament 
de Castelló de la Plana

19:30 H · UJI · PARANIMF
Projecció: La virgen de agosto
Jonás Trueba (2019)
Preu: 3 € · Tarifa reduïda: 2 €
nn Informació addicional: versió original en castellà. 

No recomanada per a menors de 12 anys. Venda 
d’entrades: per taquilla i per Internet a la pàgina www.
paranimf.uji.es Organitza: Universitat Jaume I 
 Cicle Nou Cinema

DILLUNS 25 DE NOVEMBRE
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina l’escriptor Óscar Gual
Amb inscripció prèvia: fuentetajaliteraria.com
nnTreball en grup a partir de propostes de treball i 

materials tècnics diversos. Organitzen: Fuentetaja i 
Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Coordina: Rosa María Vilarroig
Entrada lliure
nnLa tertúlia del dilluns 25 es presenta amb el títol  

Derechos humanos, i serà conduïda per Isabel Oliver 
(València, 1946). A banda de ser una figura de referèn-
cia al panorama valencià de la creació artística lligada al 
compromís humà i social, Oliver té un grau de Dret, és 
membre del Moviment d’Escriptors Pro Drets Humans, 
pintora i professora de la Facultat de Belles Arts de la 
Universitat Politècnica de València. En la part artística, la 
mateixa Isabel Oliver ens mostrarà una altra de les seues 
vessants creatives: la poesia. Organitza: Llibreria Babel

19:15 H · CASA DE CULTURA
Xerrada: Les dones a l’Edat Mitjana
i el catarisme
Pilar Bellés Rubio
Entrada lliure
nnL’Associació Madres en Acción organitza la xar-

rada de l’escriptora i conferenciant Pilar Bellés amb 
motiu del Dia Internacional contra la Violència de 
Gènere amb el títol Les dones a l’Edat Mitjana i el 
catarisme. Organitza: Associació Fe y Diálogo

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert de piano: Francisco José García
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Los Lunes Concierto · Músics becats per l’IVC

20:00 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA · EL GRAU
Curs d’iniciació a la micologia
Cándido Sos i Fèlix Aparici
Socis: Gratuït · No socis: 25 €
nnOrganitza: ASMICAS (Associació Micològica de 

Castelló)  Cicle III Jornades Micològiques
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DIMARTS 26 DE NOVEMBRE

18:00 H · BIBLIOTECA MUNICIPAL
Contacontes: La ruta dels monstres oblidats
Rebombori 
Entrada lliure. Edat recomanada: de 4 a 8 anys
nnUn especial per a Tots Sants. Cada vegada cobra 

més força la celebració de Halloween al nostre país. La 
finalitat del contacontes és sensibilitzar sobre la nostra 
tradició, les nostres llegendes. Marta no té por a res, 
perquè té un costum: visitar regularment la bibliote-
ca del seu barri. Allà llig històries de terror. Però cap 
li fa por. Fins que un dia la bibliotecària li recomana 
un llibre molt especial... Un llibre sobre monstres que 
poblen les terres de Castelló, València i Alacant. Orga-
nitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència: Código Nuevo de PNL
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle de conferències: Telèfon de l’esperança
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Argot

19:15 H · EDIFICI HUCHA
Conferència: Sant Vicent Ferrer
y las comarcas castellonenses
Tomás Martínez Romero
Entrada lliure
nnOrganitza: Fundació Caixa Castelló  

 Cicle Aula Isabel Ferrer

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: Escucha la voz y el silencio de Dios
Marín Gelabert Ballester
Entrada lliure
nnOrganitza: Associació Fe y Diálogo 

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre: Elisa y Marcela. Historia que parece cuento
A Panadaría
Entrada: 3 €
nnAny 1901, la Corunya. Dues dones es casen en l’es-

glésia de San Xurxo, una d’elles vestida d’home. Una 
història de persecucions policials, fugides en diligèn-
cia, canvis d’identitat i informacions manipulades. Les 
còmiques d’A Panadaría presenten una reconstrucció 
irreverent d’un succés real. Una comèdia musical on 
allò verídic pareix invent. Elisa i Marcela és una història 
d’amor a contratemps. Organitzen: UJI i Ajuntament 
de Castelló  XXVII Mostra de Teatre Reclam

DIMECRES 27 DE NOVEMBRE
13:00 H / 19:00 H · CASA DE L’ESTUDIANTAT · UJI
Dansa: Arbre
OtraDanza
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnMés informació: https://www.uji.es/cultura Orga-

nitza: UJI  XXVII Mostra de Teatre Reclam

18:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: Difret
Zeresenay Mehari, 2014
Entrada lliure
nnEn Addis Abeba, l’advocada Meaza Ashenafi ha creat 

una xarxa d’ajuda a dones i nens que necessiten l’ajuda 
d’un lletrat. S’enfronta a una fustigació constant per part 
de la Policia i del Govern. Així i tot, s’atreveix a defensar 
Hirut, una xica de 14 anys a la qual van segrestar i vio-
lar quan tornava de l’escola i que va aconseguir matar 
els seus raptors abans d’escapar. Tot i haver actuat en 
defensa pròpia, Hirut pot ser condemnada a la pena de 
mort. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle Dona i Cinema
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20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: La vida sense la Sara Amat
Laura Jou, 2018
Entrada lliure · Reserves: castello@fev.org
nnEl Pep està completament enamorat d’una xica de 

la colla del poble dels seus avis, la Sara Amat. Una nit 
d’estiu, la Sara desapareix sense deixar cap rastre. 
Al cap d’unes hores, el Pep se la troba amagada a la 
seua habitació. La xica li explica que ha fugit de casa 
i li demana de quedar-se amb ell. Encara que ell sap 
que el poble sencer l’està buscant, el Pep accedeix 
i es converteix en el seu protector i còmplice durant 
els últims dies abans que tots dos marxen del poble. 
Organitzen: Escola Valenciana i Ajuntament de 
Castelló de la Plana  Cicle Cinema en Valencià

20:00 H · TEATRE PRINCIPAL DE CASTELLÓ
Opera: Les mamelles de Tirésias
Francis Poulenc · Pianos: Benjamint Britten
Entrada: entre 5 € i 22 €
nnOrganitzen: Universitat Jaume I, Ajuntament 

de Castelló de la Plana i Institut Valencià de Cul-
tura  XXVII Mostra de Teatre Reclam

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre: Ciudadano Zaplana. La 
construcción de un régimen corrupto
Francesc Arabí · Editorial Akal
Entrada lliure
nnPresentació a càrrec del seu autor, Francesc Ara-

bí. Organitza: Plataforma Castelló per la justícia i 
contra la corrupció.

18:30 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle poètic Poetas sin sofá
Entrada lliure
nnUn lloc per a compartir i gaudir de la poesia. Orga-

nitzen: Poetas sin sofá i Argot  Cicle Poetas sin sofá

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina: l’escriptora Rosario Raro
Amb inscripció prèvia: fuentetajaliteraria.com
nnRosario Raro és doctora en Filologia Hispànica i 

posgraduada en Pedagogia i Comunicació Empresarial. 
Organitzen: Fuentetaja i Argot

DIJOUS 28 DE NOVEMBRE
10:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Mostra de Teatre Intergeneracional: La isla del 
tesoro + La otra historia de Caperucita Roja 
Entrada lliure · Tots els públics
nnOrganitza: Regidoria de Gent Major de l’Ajunta-

ment de Castelló de la Plana

18:00 H · BIBLIOTECA MUNICIPAL
Contacontes: Contes sentits
Món d’Animació
Entrada lliure · Recomanat: de 4 a 8 anys
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló

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

19:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA 
Open Podium: Entrenament per a músics 
Inscripció: uniomusicaldelgrau@gmail.com
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló i Escola de 

Música Unió Musical del Grau
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20:00 H · SALA SAN MIGUEL
Inauguració de l’exposició Terra Plana
Miquel Navarro
Entrada lliure
nnMiquel Navarro (Mislata, 1945) és considerat 

internacionalment com una de les veus més perso-
nals dins de l’escultura 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 Georges 
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 na-
vegar en aquestes instal·lacions urbanes, formades 
per petites peces variables, i a reflexionar sobre la 
noció de l’escala humana, així com la diferència i la 
confluència entre allò real i allò mental. Organitza: 
Fundació Caixa Castelló

20:00 H · PARANIMF
Teatre: Romancero gitano
Federico García Lorca  · Direcció: Lluís Pasqual 
Interpretació de Nuria Espert
Entrada: 12 € · Tarifa reduïda: 10 €
nnEn el 120é aniversari del naixement del poeta gra-

nadí Nuria Espert i Lluís Pasqual tornen a la paraula 
de Lorca, el poeta i dramaturg que ha ocupat un lloc 
destacat en la trajectòria professional d’ambdós. Ven-
da d’entrades en taquilla i per Internet a la pàgina 
www.uji.es/cultura Organitza: Universitat Jaume I 
 XXVII Mostra de Teatre Reclam

DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE
9:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Acte: Artistas Contemporáneos Profesionales
Entrada lliure
nnPresentació oficial de l’associació. Organitza: Ar-

tistas Contemporáneos Profesionales

17:30 H · MUSEU DE BELLES ARTS
Jornada Coeducació
Carmen Ruiz Repullo i Rosa Sanchis
Entrada lliure
nnCarmen Ruiz Repullo és sociòloga i investigado-

ra especialitzada en la prevenció de la violencia de 
gènere entre adolescents. Llicenciada en Ciències 
Polítiques i Sociologia per la Universitat de Grana-
da, imparteix formació en matèria de gènere i pre-
venció de la violència de gènere per a professorat, 
alumnat, famílies i personal tècnic d’administracions 
públiques. Rosa Sanchis és escriptora i professora; 
des de fa més de quinze anys, treballa la sexualitat 
amb el seu alumnat de Secundària i Batxillerat. Tam-
bé imparteix cursos de formació per al professorat. 
Activa blocaire, a través del bloc d’educació sexual 
karicies.blogspot.com explica com ha iniciat una 
nova línia de treball on incorpora textos i llenguatges 
propers a la cultura popular adolescent: cançons, 
sèries, pel·lícules, esdeveniments de les xarxes 
social, etc. Tant Carmen Ruiz com Rosa Sanchis 
van participar en l’elaboració de la Guia d’educació 
sexual, publicada per la Conselleria d’Educació, Inves-
tigació, Cultura i Esport, de la Genearlitat Valenciana. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació de la revista Empelt
Entrada lliure
nnRevista de lletres i humanitats edita-

da des de l’associació Maestrat Viu des 
de Benassal, a partir de l’Estiu Literari al 
Maestrat. Hi intervindran Pau Fabregat, 
president de Maestrat Viu; Vicent Sanz, 
director de la revista; Josep Meseguer i 
Òscar Pérez Silvestre, autors. Organitza: 
Llibreria Babel

20:00 H · ZONA3
Solo Fabiolo: Grand slam
Preu: 12 € 
Reserva d’entrades: www.salazona3.es
nnPúblic adult. Fabiolo du el cabell engo-

minat a prova d’huracans, té més diners 
que neurones, una raqueta sempre a punt 
d’atacar i un “qué pavo” que ix cada dos 
per tres de la seua boca. Sala ZONA3, car-
rer Bisbe Salinas, 6. Organitza: Zona3

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació de la revista Azaharanía
Entrada lliure
nnPresentació d’un nou número d’aquesta 

publicació local dedicada a la poesia i la 
creació literària. Organitza: Llibreria Argot

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: 80 años del final
de la Guerra Civil española
Manuel Saborit Ripollés
Entrada lliure
nnManuel Saborit és catedràtic de Geogra-

fia i Història. Casa Municipal de Cultura, 
Carrer d’Antoni Maura 4. Organitza: Ate-
neo de Castelló

21:00 H · PUB TERRA
Concert: Lion’s Law + POW
Entrada anticipada: 12 € · En taquilla: 15 €
nnDes de París arriben Lion’s Law, nom re-

ferencial a l’actual escena street-punk inter-
nacional. Obriran el concert la banda sagunti-
na Prisoners Of War, amb el seu street-punk 
en valencià. Organitzen: OH Records i Terra

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE
10:00 H · ZONA3
Masterclass: Saber caer de pie
Rafa Maza
nnCurs magistral sobre el cos còmic i altres formes de fer el ridí-

cul caient en gràcia. Public adult. Sala ZONA3, carrer Bisbe Sa-
linas, 6. Més informació:  www.salazona3.es Organitza: Zona3

12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Conferència amb Pilar Bellés
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Argot

19:00 H · PLAÇA MAJOR
Jornada Internacional: Ciutats per la Vida / 
Ciutats contra la Pena de Mort
nnDurant la seua celebració es projectarà, sobre la façana del 

Fadrí, un audiovisual contra la pena de mort. La coral Veus 
Atrevides interpretarà diverses peces del seu repertori, i està 
prevista la presència de l’alcaldessa de la ciutat, que pronunci-
arà unes paraules. Per acabar, es llegirà el Manifest Contra la 
Pena de Mort. Així mateix, des d’abans del seu començament, 
i durant tota la seua duració, s’arreplegaran signatures contra 
la pena de mort.Organitzen: Ajuntament de Castelló, Coral 
Veus Atrevides i Amnistia Internacional Grup Castelló

19:30 H · PARANIMF · UJI
Projecció: Asediada (L’assedio)
Bernardo Bertolucci (1998)
Preu: 3 € · Tarifa reduïda 2 €
nnVersió original subtitulada en castellà. Apta per a tots els pú-

blics. Un anglés i una jove africana exiliada viuen en una casa 
vella al centre de Roma. Ella neteja a canvi d’habitació mentre 
estudia Medicina. Ell és un pianista introvertit i excèntric que 
acaba enamorant-se d’ella. És llavors quan es manifesten les 
diferències polítiques i culturals. Venda d’entrades en taqui-
lla i per Internet a la pàgina: www.paranimf.uji.es Organitza: 
Universitat Jaume I  Cicle En pantalla gran: recordant 
Bernardo Bertolucci
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19:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert: 40é Aniversari de La Rondalla 
Tombatossals
Entrada gratuïta amb invitació
nnEs pot recollir l’entrada en taquilla des de 2 hores 

abans del concert. La Rondalla Tombatossals es va 
crear a Castelló el 1979 i, des d’aleshores, ha eixit 
tots els anys a fer serenates els dissabtes de maig 
a la nostra ciutat, continuant la tradició de la Festa 
de la Rosa. Amb aquest concert celebra el seu 40 
aniversari, oferint el millor del seu repertori amb la 
col·laboració de nombrosos amics. Organitza: Ajun-
tament de Castelló de la Plana

20:00 H · ZONA3
Solo Fabiolo: Grand slam
Preu: 12€ · Reserva d’entrades: www.salazona3.es
nnPúblic adult. Fabiolo du el cabell engominat a pro-

va d’huracans, té més diners que neurones, una ra-
queta sempre a punt per a atacar i un “qué pavo” que 
ix cada dos per tres de la seua boca. Sala ZONA3, 
carrer Bisbe Salinas, 6. Organitza: Zona3

20:30 H · TEATRE PRINCIPAL 
Teatre: Lapònia
Companyia Hause & Richman i Velvet events
Entrada: entre 5 € i 22 €
nnUna comèdia sobre les mentides, les il·lusions i 

l’educació que rebem des de ben menuts. Dues 
famílies es troben a Lapònia per celebrar la nit de 
Nadal i esperar l’arribada del Pare Noel, però una de 
les criatures explica a l’altra que aquest home amb 
barba blanca no existeix i que és un personatge de 
mentida que utilitzen els pares per a fer xantatge als 
fills. El que havia de ser una vetlada de festa i il·lusió 
es convertirà en una batalla entre germanes, parelles 
i cunyats, d’on emergiran mentides, veritats i secrets 
inconfesables. Amb direcció de Cristina Clemente i 
Marc Angelet, Lapònia ens ofereix una comèdia àci-
da, universal i familiar, amb conflicte i humor a parts 
iguals. Intèrprets: Roger Coma, Meritxell Huertas, 
Meritxell Calvo i Manel Sans. Organitzen: Universi-
tat Jaume I, Ajuntament de Castelló de la Plana 
i Institut Valencià de Cultura  XXVII Mostra de 
Teatre Reclam 

22:00 H · SALA LA BÚRBUJA
Post-rock Explosion Fest:
Syberia + Sekba + We Are Impala
Entrada anticipada: 10 € · En taquilla: 12 €
nnConcert amb 3 bandes de post-rock instrumental, 

des de Barcelona, Mataró i Madrid. La Búrbuja, car-
rer Font d’en Segures, 39. Organitza: Underground 
Revolution
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DIUMENGE 1 DE DESEMBRE
19:30 H · PARANIMF · UJI
Projecció: Asediada (L’assedio)
Bernardo Bertolucci (1998)
Entrada: 3 € · Tarifa reduïda: 2 €
nnVersió original subtitulada en castellà. Apta per a 

tots els públics. Un anglés i una jove africana exiliada 
viuen en una casa vella al centre de Roma. Ella neteja 
a canvi d’habitació mentre estudia Medicina. Ell és 
un pianista introvertit i excèntric que acaba enamo-
rant-se d’ella. És llavors quan es manifesten les di-
ferencies polítiques i culturals. Venda d’entrades: per 
taquilla i per Internet a la pàgina: www.paranimf.uji.es  
Organitza: Universitat Jaume I  Cicle En pantalla 
gran: recordant Bernardo Bertolucci

5, 6, 7 I 8 DE DESEMBRE
19:00 H  / 21:00 H · MUSEU DE BELLES ARTS 
La Ravalera al Museu
Fira de teatre breu 
Entrada: 15 € (inclou consumició)
nnEn aquesta edició de tardor es podran veure tres 

peces de microteatre i un concert ens diferents es-
pais del Museu de Belles Arts de Castelló. Entrades 
disponibles a partir de 25 de novembre a Llibreria Fò-
rum Babel i www.entrapolis.com. Horaris: dijous, di-
vendres i dissabte funcions a les 19:00 h i a les 21:00 
h. Diumenge a les 18:00 h i a les 20:00 h. Aforament 
limitat. Més informació www.laravalerateatre.com 
Organitza: La Ravalera Teatre. Col·laboren: IVC, 
Ajuntament de Castelló de la Plana, UJI i Funda-
ció Dávalos Fletcher
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DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE
11:00 H · PLANETARI
Taller: Art Rupestre:
pinta com a la prehistòria
Aur-art
Entrada lliure

 Aquest taller ens transportarà a fa uns 2.000 
anys, on descobrirem les primeres expressions ar-
tístiques de l’esser humà. I amb uns pinzells fabri-
cats per vosaltres, podreu fer les vostres pròpies 
pintures sobre pedra. 

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE
11:00 H · PLANETARI
Taller: El trànsit del mercuri
Sagals
Entrada lliure

 Quan Mercuri passa per davant del Sol, vist des 
de la Terra, es produeix un trànsit. Aquest ocorre 
amb una freqüència d’anys, i tindrà lloc el dilluns 
11 de novembre. Per a descobrir aquest curiós 
planeta, elaborareu un lapbook i un diorama del 
trànsit. 

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE
11:00 H · PLANETARI
Taller: Drons, explorant el cel
Entrada lliure

 Domina els cels amb aquest taller de drons. 
Però atenció, primer hauràs de programar-lo per 
a poder controlar-lo. Si accepteu el repte, veniu a 
aquest taller de drons. El taller està dirigit a parti-
cipants de 7 a 16 anys. És necessària la inscripció 
prèvia en www.planetari.castello.es a partir de 
l’11 de novembre. 

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE
11:00 H · PLANETARI
Taller: Slime
Entrada lliure

 Voleu saber que hi ha darrere de l’slime? Tota 
una reacció química ben divertida. Fabricareu sli-
mes amb diferent viscositat i podreu decorar-los 
per a fer el vostre slime personalitzat. Per partici-
par en aquest taller serà necessària la inscripció 
prèvia en www.planetari.castello.es a partir del 18 
de novembre. 

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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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 en objectes del cel profund, com són 
nebuloses i cúmuls d’estreles.

FINS AL 15 DE GENER
Geòlegs castellonencs en el XVII 
Congrés Internacional de Geologia 

 L’exposició recull 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, al juliol del 1937. L’exposició també recull 
l’expedició que es va realitzar després del Congrés 
de 34 dies per una part de l’URSS, on els partici-
pants 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 del 
MNCN-CSIC recopilats per la Comissió d’Inves-
tigacions Paleontològiques i Prehistòriques entre 
el 1912 i 1936. Reuneix còpies de representa-
cions del rupestre llevantí amb figures humanes, 
animals i grafismes esquemàtics que ens trans-
porten a les societats humanes que van viure ací 
fa uns 2.000 anys. L’exposició ha estat realitzada 
pel Museu Nacional 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 NOVEMBRE
13:00 H
Projecció: Explorando el sistema solar
Castellà · 24’ 

 Ens transporta a diferents escenaris del sistema 
solar i aconsegueix despertar la curiositat del públic 
per a entendre i apreciar aspectes de planetes, as-
teroides i estels. 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 estreles.

DIMECRES DE NOVEMBRE

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

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

 La Terra ens explica com es va formar, com va 
nàixer la vida, els éssers humans, i coneixerem de 
primera mà el moment en què es va formar la Lluna.

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 NOVEMBRE
13:00 H 
Projecció: Explorant el sistema solar
Valencià · 24’

 Ens transporta a diferents escenaris del sistema solar, 
aconsegueix despertar la curiositat del públic per a en-
tendre aspectes de planetes, asteroides i estels. 

14:00 H
Projecció: Ciel Profond (Deep Sky)
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 NOVEMBRE
11:00 H
Projecció: Deep Sky (Cel profund)
Valencià · 30’

 Al llarg de 30 minuts es presenten les imatges 
més espectaculars obtingudes pels grans observato-
ris del món, tant des de la Terra com des de l’espai.

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

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

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 capgirada que vol convidar-nos a 
contemplar el que ens envolta des d’un nou punt de 
vista. On abans véiem solament sòl, ara potser po-
drem veure el cel. Projecció recomanada per a públic 
infantil.

19:00 H
Projecció: Astronomía: 3.000 años
de observación del cielo
Castellà · 31’

 Acompanyats per Einstein, repassarem les princi-
pals fites astronòmiques dels últims 3.000 anys.

DIUMENGES DE NOVEMBRE
11:00 H
Projecció: Mil millones de soles
Castellà ·35’

 En aquesta projecció, descobrirem els milions 
d’estreles que es troben a la Via Làctia, i com ha evo-
lucionat la història del posicionament de les estreles. 

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 17 DE NOV.
Happy City
Rafa Gallent
MUSEU DE BELLES ARTS 

Entrada lliure
 A la sala del pati d’Etnologia, 

Ciutat feliç busca pensar en com 
aconseguir una ciutat feliç no és 
una utopia. No obstant, el propòsit 
de Rafa Gallent i el seu equip és 
imaginar-la, en aquest primer es-
deveniment expositiu amb el qual 
se’ns proposa construir la ciutat 
que tenim en la nostra ment. I 
tot, mitjançant la creació d’una 
caixeta de fusta amb un mosaic 
ceràmic i pintura de colors on 
materialitzar eixa emoció. És crear 
una ciutat escultòrica on ser feliç. 
Ciutat feliç ens convida a la re-
flexió sobre els models de ciutat.

Organitza: Museu de Belles Arts 
de Castelló

DEL 8 AL 20 DE NOV.
La cuina tradicional 
a Castelló
MUSEU D’ETNOLOGIA

Entrada lliure
 Les Jornades de Cultura Popu-

lar aborden aquest any ‘La cuina a 
Castelló: de la tradició a la innova-
ció’, amb l’exposició del mateix títol 
al Museu Etnològic, en un apropa-
ment i una reflexió sobre el que va 
ser la cuina transmesa de gene-
ració en generació, reconeixent el 
seu valor antropològic i cultural i, al 
temps, contemplant les noves línies 
sorgides en aquest camp. L’exposi-
ció mostra al públic en general i a 
les noves generacions en particular, 
mitjançant visites concertades, el 
que va ser la vida i les tradicions del 
poble, que s’entreveuen a través de 
la seua gastronomia.

Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana

DES DEL 6 DE NOV.
Pescadores. Fotografies 
de Juan Plasencia
FAÇANA MERCAT CENTRAL

Exterior
 Inauguració el 6 de novembre.

El 28 de setembre de 1994, res-
taurant El Redolí del Palmar, Va-
lència. Teresa Chardí presenta a 
l’associació una iniciativa inèdita 
en quasi 800 anys de pesca le-
galitzada a l’Albufera. Vol que es 
reconega el seu dret de pescar 
a l’Albufera: per llinatge podien 
però per la seua condició de do-
nes se’ls negava. Juan Plasencia, 
nascut a València (1975) és fotò-
graf documentalista, i coordinador 
del Laboratori de Comunicació 
(LabCOM) a la Universitat Jaume 
I de Castelló.

Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana

DEL 8 AL 30 DE NOVEMBRE
Brike-now. Pascual Bort 
CENTRE CULTURAL LA MARINA
Entrada lliure

 Inauguració el 8 de novembre a les 19:00 h.

DEL 9 AL 17 NOVIEMBRE
20 anys fent colla. Colla Xaloc
ASSOCIACIÓ DE VEINS ELS MESTRETS
Entrada lliure

  CIRCULO DE BELLAS ARTES

UN DIVERTIMENTO AMB NOTES DE RITME Y COLOR 

de Víctor Manuel García Castillo

hasta el 29 de noviembre

De lunes a viernes, excepto festivos de 18:00 a 21:00 h.

Presentada por Antoni Gascó

C/Compositor  Vicente Asensio, 6 – Bajo - Castelló 

EXPOSICIÓNES

FINS A L'1 DE MARÇ
The wrong - iv biennal internacional d’art digital
MENADOR ESPAI CULTURAL

Entrada lliure
 El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana organitza l'ex-

posició interactiva. Més informació: www.thewrong.org

És una biennal interactiva amb diferents seus al món que a Castelló 
es celebra al MENADOR, amb una mostra 100% interactiva. 
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FINS A L’1 DE MARÇ
The wrong. IV biennal 
internacional d’art digital
MENADOR ESPAI CULTURAL

Entrada lliure
 El Consorci de Museus de la 

Comunitat Valenciana organitza 
l’exposició interactiva. Més infor-
mació: www.thewrong.org.És una 
biennal interactiva amb diferents 
seus al món que a Castelló es ce-
lebra al Menador, amb una mostra 
100% interactiva. 

Organitza: Consorci de Museus 
de la Comunitat Valenciana

FINS AL 9 DE NOV.
Enmedio, 101
Miguel Ángel Cruzado
SALA SAN MIGUEL
Entrada lliure

 Un viatge íntim cap als interiors 
d’una vella casa familiar ja inhabi-
tada, interiors que van ser i ja no 
són. L’autor, Miguel Ángel Cruza-
do homenatja amb aquest projecte 
el record de la casa familiar.

Organitza: Fundació Caixa Castelló. 
Col·laboren: Ajuntament de Caste-
lló de la Plana i Universitat Jaume I

DEL 7 AL 30 DE NOV.
FOTCIENCIA15
Fotografies científiques
LLOTJA DEL CÀNEM

Entrada lliure
 Inauguració: dijous, 7 de no-

vembre a les 19:30 h. Horari: de 
dimarts a dijous de 18:30 a 20:30 
h, divendres i dissabtes d’11:30 
a 13:30 h i de 18:30 a 20:30 h. 
Diumenge, dilluns i festius tanca-
da. Visites guiades obertes i gra-
tuïtes: divendres, 8 de novembre 
a les  19:00 h i dissabte, 30 de 
novembre a les 12:00 h. Visites 
guiades per a grups: per a concer-
tar les visites envieu un missatge a 
aula-fotografia@uji.es o  telefoneu 
al 964 728 872, de dilluns a di-
vendres de 10 a 14 h.

Organitza: Universitat Jaume I

8 DE NOVEMBRE
Visions
COL·LEGI D’ARQUITECTES
Entrada lliure

 A partir de les 19:00 h exposició 
de serigrafies. Organitza: Col·legi 
d’Arquitectes de Castelló

DEL 14 NOV. AL 5 GENER
En minoria. Cróniques 
d’una desigualtat
Adona’t
CASA DE CULTURA
Entrada lliure

 Inauguració: 14 de novembre 
a les 19:00 h
Organitza: Adona’t

FINS AL 9 DE NOV.
Too Much Art Will Kill You
Juan Redón
LA SAGRISTIA · SALA SAN MIGUEL

Entrada lliure
 Després de l’exposició d’Artoys 

Red*On Toy*S de la Sala San Mi-
guel, l’arquitecte i col·leccionista 
Juan Redón (Sagunt, 1957) pre-
senta una selecció de la seua col-
lecció de fotografia contemporània. 

Organitza: Fundació Caixa 
Castelló



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


