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DIMARTS 1 D’OCTUBRE
18:00 H · LLIBRERIA BABEL
Inauguració de l’exposició: El paisatge com a referent plàstic
Entrada lliure
nn Inauguració de l’exposició col·lectiva de les III Jornades Pictòriques 

d’Ares del Maestrat El paisatge com a referent plàstic. Durant tot l’octubre. 
Organitza: Llibreria Babel

18:30 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle Sentir-se bé
Alfonso Rigueira
Entrada lliure
nnL’art d’explicar històries en la vida quotidiana. En els temps actuals 

no hauríem de separar la nostra part física de l’emocional, per això 
comptarem amb un equip especialitzat per a aquest propòsit amb el 
qual gaudirem en cadascuna de les xerrades del cicle de forma gratuïta. 
Organitzen: Alfonso Rigueira i Llibreria Argot

19:00 H · UJI · FAC. CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
Reunió informativa i prova dels tallers de Big Band
i del taller de llenguatge del jazz
nnAula HC2106AA de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Més 

informació: www.uji.es/cultura Organitza: Universitat Jaume I

DIMECRES 2 D’OCTUBRE
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: El ardid del diablo
Renato Ruano López
Entrada lliure
nnDiferents personatges de les tres races que han evolucionat en 

Nartanis li oposaran resistència al diable Docar.
Organitzen: Renato Ruano i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina l’escriptora Rosario Raro
Amb inscripció prèvia: fuentetajaliteraria.com
nnTreball en grup a partir de propostes de treball i materials tècnics 

diversos desenvolupats al llarg de més de 25 anys d’investigació en 
escriptura creativa. Organitzen: Fuentetaja i Llibreria Argot

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 xi-

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

DIJOUS 3 D’OCTUBRE

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre:
Drogas, neutralidad
y presión mediática
Juan Carlos Usó · Ed. El Desvelo 
Entrada lliure
nnAmb Javier Grau i l’autor Juan 

Carlos Usó. Usó és bibliotecari a 
la nostra ciutat, historiador i doctor 
en Sociologia. Ha desenvolupat una 
important tasca de recerca en matè-
ries relacionades amb drogues, psi-
conàutica i contracultura. En aquest 
nou estudi Usó ens acosta a l’evolu-
ció de la consideració pública cap al 
consum de drogues, com un procés 
que es va desenvolupar al segle XX 
amb la col·laboració necessària dels 
mitjans de comunicació. El llibre 
constata els canvis des dels inicis 
del segle XX fins a l’actualitat.
Organitza: Llibreria Babel
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DIVENDRES 4 D’OCTUBRE
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 correu elec-
trònic: castellon@touristinfo.net. Condicions d’accessibilitat al refugi en: 
www.mucc.es/refugi. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:30 H · C/ NÚÑEZ DE ARCE
Passacarrers de la Banda Musical Mestre Gargori
Festes de Sant Francesc i Santa Clara d’Assís
nnFesta tradicional al carrer de Sant Francesc (antic carrer Talecons), 

parròquia de la Santíssima Trinitat, carrer Núñez de Arce i convent de 
les Caputxines. La celebració d’enguany s’obrirà amb una processó 
amb la Banda Musical Mestre Gargori, la Colla de Dolçainers Castàlia, 
el Cor Pentecosta i la Banda de Cornetes i Tambors Rei en Jaume. 
Organitza: Ass. Cultural Festes de Sant Francesc i Santa Clara d’Assís

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre: Sleizer: acero y llamas
Ángel Salazar Hita
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:30 H / 21:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Monòlegs d’humor: El Mundo se acaba
Visen Pérez
Entrada anticipada: 6 € (amfiteatre) / 8 € (platea) en Notikumi.com
Entrada taquilla: 7 € (amfiteatre) / 9 € (platea) · Majors de 12 anys
nnEl Mundo se acaba és una funció de comèdia protagonitzada per 

Visen Pérez, on predomina el “plantar-se”, podríem dir que és una 
paròdia sobre les coses de l’actualitat, comparant-ne algunes, amb 
les que es podien fer fa uns anys, com per exemple, el tipus de música 
que s’escolta ara, els costums, les xarxes socials, les modes… Dos 
funcions: a les 19:30 h i a les 21:30 h. Organitza: Visen Pérez

20:00 H · PARANIMF UJI
Dansa: Set of sets
Companyia GN/MC Guy Nader / María Campos
Entrada: 10 € · Tarifa reduïda: 8 €
nnLa nova creació de la companyia recrea la repetició i el ritme en el 

moviment d’uns cossos que incessantment desafien la gravetat, com una 
metàfora de la naturalesa repetitiva de la mateixa existència i la idea de 
la persistència. Més informació i venda d’entrades: www.paranimf.uji.es 
Organitza: Universitat Jaume I

Visites guiades
al Castell Vell i 
Refugi Antiaeri
Idioma: valencià/castellà/anglés 
Durada: 1 hora
Reserva de places en: 
info@mucc.es · 964 239 101 
De dilluns a divendres de 8 a 15 h
Més informació: www.mucc.es 

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

Del 24 al 27 d’octubre
Castelló de la Plana
Plaça Santa Clara

Fira del llibre en valencià
Presentacions
Tallers
Activitats escolars

www.plaçadelllibre.com

organitzen 
Ajuntament de Castelló de la Plana 
Gremis de Llibreters de Castelló 
Fundació FULL 
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11:00 H · PARC RAFALAFENA
FeCStival
Entrada: www.fecstival.com
nn6a edició del FeCStival, amb propostes emergents 

de l’escena musical nacional i local. A banda, tota 
una sèrie d’activitats, tallers i actuacions per als més 
menuts que fan d’aquesta cita un festival familiar i 
intergeneracional. Zona de menjar divers. Un entorn 
natural, el parc Rafalafena de Castelló, amb un cli-
ma privilegiat, espais a l’ombra i zona de relax. Una 
jornada de quinze hores de festival ininterrompudes, 
fins que els peus i la veu aguanten. Alguns dels artis-
tes confirmats són: Cupido, Delaporte, Valira, Vein-
tiuno, Novio Caballo, Caboverde, Balloon Flights 
i Annacrusa. Més informació: www.fecstival.com 
Organitzen: Associació MusiCas i Ajuntament de 
Castelló de la Plana  Actes 9 d’Octubre

12:00 H · SANT FRANCESC DE LA FONT
Homenatge cívic a Tombatossals
nnHomenatge i desfilada fins al paratge del Molí de la Font. 

Organitza: Germandat dels Cavallers de la Conquesta

12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació de llibre: Castellón
Rick Treffers
Entrada lliure
nnL’holandés Rick Treffers (El Turista Optimista) ens 

presenta una guia de viatges per conéixer la província: 
“la vida social, els costums gastronòmics i la seua gran 
varietat, les alzines en el camp i els homes sense dents 
que criden als bars de tota la vida”. Rick Treffers acom-
panya els seus compatriotes descobrint els secrets que 
Castelló té per al viatger, sorprenent-se de tot el que 
som i tenim. Interpretarà alguna de les seues cançons. 
Organitza: Llibreria Argot

18:00 H · GRUP SANT JOSEP OBRER
Contacontes per a gent major
Entrada lliure
nnVesprada amb una proposta diferent per a les per-

sones majors, dins del programa de Dinamització de 
Barris de l’Oest. L’activitat tindrà lloc a la seu de l’as-
sociació de veïnes i veïns del barri Sant Josep Obrer. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA · EL GRAU
XVI Campanya Concerts d’Intercanvis Musicals
Entrada lliure fins a completar aforament
nnAgrupació convidada: Grup de Danses i Pastorets 

de Vilamarxant. Entitat local: Grup de Ball Atzavara. 
Organitza: Associació Atzavara Grup de Ball. 
Col·labora: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:30 H · C/ NÚÑEZ DE ARCE
Concert: Els Llauradors
nnDins la 12a Mostra popular: Castelló, la seua 

gent, arrels, música i costums. 
Organitza: Associació Cultural de Festes Sant 
Francesc i Santa Clara d’Assís

19:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Recital poètic: A corazón abierto
Homenatge a Lorca
Taquilla inversa
nnOrganitza: Grup de Teatre El Cresol

19:30 H · UJI · PARANIMF
Projecció: El último tango en París
(Ultimo tango a Parigi)
Bernardo Bertolucci (1972)
Entrada: 3 € · Tarifa reduïda: 2 €
nnVersió original subtitulada en castellà. No recoma-

nada per a menors de 18 anys. Un home destrossat 
pel suïcidi de la seua esposa intenta soterrar el seu 
dolor en una relació sobtada, purament carnal, amb 
una desconeguda fascinant. Venda d’entrades en ta-
quilla i en: www.paranimf.uji.es
Organitza: Universitat Jaume I  Cicle En pantalla 
gran: Recordant Bernardo Bertolucci

DISSABTE 5 D’OCTUBRE
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DIUMENGE 6 D’OCTUBRE

11:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: World Space Week:
La Lluna, porta de les estreles
Sagals
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnParticipeu en la celebració de l’esdeveniment mun-

dial World Space Week al Planetari de Castelló, sota 
el lema La lluna, porta de les estreles, amb l’elaboració 
d’un mural cooperatiu per commemorar el 50é ani-
versari de l’arribada a la Lluna i emporteu-vos unes 
motxilles espacials fabricades per vosaltres mateixos. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

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 trobada: esplanada del pàrquing de l’ermita de 
la Magdalena. Reserva prèvia obligatòria a Tourist 
Info Castelló (plaça de l’Herba, s/n, Casa Abadia); per 
telèfon: 964 358 688; o per correu electrònic: caste-
llon@touristinfo.net. Més informació: www.mucc.es 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

12:00 H · C/ NÚÑEZ DE ARCE
Passacarrers Festes de Sant Francesc
nnDins la 12a Mostra popular: Castelló, la seua gent, 

arrels, música i costums.
Organitza: Associació Cultural de Festes Sant 
Francesc i Santa Clara d’Assís

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: Tiempos modernos (Modern times)
Charles Chaplin. EUA, 1936
Entrada: 3 € | Doblada al castellà · B/N · 87’
nnUn treballador és acomiadat d’una fàbrica en què, 

dia rere dia, repetia les mateixes funcions i que li ha 
provocat una depressió nerviosa. Al carrer, és detin-
gut quan es troba per casualitat al capdavant d’una 
manifestació.
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
Filmoteca Valenciana  Cicle Filmoteca Valenciana 
· Menuda Filmo

19:30 H · C/ NÚÑEZ DE ARCE
Concert del Cor Pentecosta
Direcció: Ada Moliner
nnConcert d’acordió a càrrec del mestre Antonio Llo-

bregat i la soprano Yanie Casteño. Dins la 12a Mostra 
popular: Castelló, la seua gent, arrels, música i costums. 
Organitza: Associació Cultural de Festes de Sant 
Francesc i Santa Clara d’Assís

19:30 H · UJI · PARANIMF
Projecció: El último tango en París
(Ultimo tango a Parigi)
Bernardo Bertolucci (1972)
Entrada: 3 € · Tarifa reduïda: 2 €
nnVersió original subtitulada en castellà. No reco-

manada per a menors de 18 anys. Un home des-
trossat pel suïcidi de la seua esposa intenta soterrar 
el seu dolor en una relació sobtada, purament car-
nal, amb una desconeguda fascinant. Venda d’en-
trades: en taquilla i a la web: www.paranimf.uji.es 
Organitza: Universitat Jaume I  Cicle En pantalla 
gran: Recordant Bernardo Bertolucci

DILLUNS 7 D’OCTUBRE
20:00 H · CASINO ANTIC
Concert: Ivana Oliva
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnLa guitarrista italiana Ivana Oliva inaugura la pre-

sent edició del Festival Fortea amb un recital que re-
corre algunes de les més belles melodies de la guitar-
ra, amb música de Giuliani, Villa-Lobos i del mestre 
Tàrrega. Més informació a www.festivalfortea.com 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Los Lunes Concierto · 11a edició Festival Fortea
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DIMARTS 8 D’OCTUBRE
19:00 H · MENADOR
Presentació del llibre: 
El bestiari està d’aniversari
Botafocs
Entrada lliure
nnCelebració dels 20 anys dels Dracs Bes-

sons de l’entitat, presentats l’any 1999, de 
la Nit de Sant Joan a la Platja del Guru-
gú. El fil conductor del llibre és potenciar 
la coneixença de la cultura popular de la 
ciutat, mostrar la gran varietat de tipologies 
de bestiari existent i les nombroses pobla-
cions on trobem eixos elements, difondre la 
tasca d’innovació desenvolupada per Bota-
focs en la imagineria festiva de la ciutat i 
gaudir de la festa. Organitzen: Botafocs i 
Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrades d’Educació Canina
DogCalm
Entrada lliure
nnTema: El meu gos no pot estar sol a 

casa! Descobreix com pots guanyar pau 
ajudant-lo a gestionar el seu dia a dia. 
Aprén com ajudar a superar obstacles que 
dificulten el seu benestar (i el teu).
Organitzen: DogCalm i Llibreria Argot

19:00 H · SANT FRANCESC DE LA FONT 
21:45 H · ERMITA DE LA MAGDALENA
Vetlla d’Armes
nnOrganitza: Germandat dels Cavallers 

de la Conquesta  Actes 9 d’Octubre

23:59 H · CAMÍ D’ALMALAFA
Castell de focs
Pirotècnia Peñarroja
nnMés informació en pàgina 9 dedicada al 

9 d’Octubre. Organitzen: Ajuntament de 
Castelló de la Plana i Patronat de Festes. 
Patrocina: Generalitat Valenciana  Actes 
9 d’Octubre

DIMECRES 9 D’OCTUBRE
11:00 H · GRUP EL SABONER · PLAÇA CASTO MOYA
Jocs i tallers infantils
Contaclown
nnMatí complet de propostes infantils i familiars, dins 

del programa de Dinamització de Barris de l’Oest. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

12:00 H · PLAÇA MAJOR
Concert pel Dia de la 
Comunitat Valenciana: 
Banda Municipal de
Castelló amb les Tres 
Cultures i muixeranga
nnGaudeix del Dia de la Co-

munitat Valenciana amb la 
Banda Municipal de Cas-
telló, la Conlloga Muixe-
ranga, l’Aljama, els Moros 
d’Alqueria, els Cavallers de la Conquesta i la Colla de Dol-
çainers i Tabaleters Xaloc. A les 11:00 h les entitats faran 
una cercavila pels carrers del centre i acabaran a la plaça Major.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Actes 9 d’Octubre

13:00 H · AJUNTAMENT · SALA DE PLENS
Lliurament dels premis Valencià de l’any
nnEntrega dels guardons a càrrec d’Ignasi Garcia, president 

de la Fundació Huguet. Organitzen: Ajuntament de Castelló 
de la Plana i Fundació Huguet   Actes 9 d’Octubre

17:00 H · GRUP EL SABONER · PLAÇA CASTO MOYA
Concert: Keco Fontana
Entrada lliure
nnDins del programa de Dinamització dels Barris de l’Oest, el 

guitarrista castellonenc Keco Fontana ens presenta la seua 
proposta basada en una mescla d’estils com el rock i el flamenc. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

DIJOUS 10 D’OCTUBRE
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: El árbol
de la atención plena
Isabel Blasco i Susana Grifo · Ed. Kaikron
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Argot
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DISSABTE 5 D’OCTUBRE
11:00 H · Parc Rafalafena

FeCStival
Entrada: www.fecstival.com

6a edició del FeCStival, amb propostes emer-
gents de l’escena musical nacional i local. A 
banda, tota una sèrie d’activitats, tallers i actu-
acions per als més menuts que fan d’aquesta 
cita un festival familiar i intergeneracional. Zona 
de menjar divers. Un entorn natural, el parc Ra-
falafena de Castelló, amb un clima privilegiat, 
espais a l’ombra i zona de relax. Una jornada 
de quinze hores de festival ininterrompudes, 
fins que els peus i la veu aguanten. Alguns 
dels artistes confirmats són: Cupido, De-
laporte, Valira, Veintiuno, Novio Caballo, 
Caboverde, Balloon Flights i Annacrusa. 
Organitzen: Associació MusiCas i Ajunta-
ment de Castelló de la Plana 

DIMARTS 8 D’OCTUBRE
19:00 H · Sant Francesc de la Font  
21:45 H · Ermita de la Magdalena

Vetlla d’Armes
Organitza: Germandat dels Cavallers de la 
Conquesta   

23:59 H · Camí d’Almalafa

Castell de focs 
Pirotècnia Peñarroja
Organitzen: Ajuntament de Castelló de 
la Plana i Patronat de Festes. Patrocina: 
Generalitat Valenciana 

DIMECRES 9 D’OCTUBRE
11:00 H · Grup El Saboner · Pl. Casto Moya

Jocs i tallers infantils 
Contaclown
Matí de propostes infantils i familiars, dins del 
programa de Dinamització de Barris de l’Oest. 
Organitza: Ajuntament de Castelló 

12:00 H · Plaça Major

Concert pel Dia de la 
Comunitat Valenciana 
La Banda Municipal 
de Castelló amb les Tres 
Cultures i muixeranga
Gaudeix del Dia de la Comunitat Valenciana 
amb la Banda Municipal de Castelló, 
la Conlloga Muixeranga, l’Aljama, els Moros 
d’Alqueria, els Cavallers de la Conquesta 
i la Colla de Dolçainers i Tabaleters Xaloc. 
A les 11:00 h les entitats faran una cercavila 
pels carrers del centre i acabaran a la plaça 
Major. Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana 

13:00 H · Ajuntament · Sala de Plens

Lliurament 
dels premis 
Valencià de l’any
Entrega dels guardons a càrrec d’Ignasi Garcia, 
president de la Fundació Huguet. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana i Fun-
dació Huguet 

  9ACTES 9 D’OCTUBRE 2019
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DIVENDRES 11 D’OCTUBRE
 Les propostes en blau sense ressenya pertanyen 

a la 5a Mostra d’Arts Escèniques de Castelló. Més 
informació a les pàgines 12-17 dedicades a la Mostra. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

18:30 H · PLAÇA DE SÈTE · EL GRAU
Les tres porquetes
Companyia Xarop

18:30 H / 19:30 H · PLAÇA DE LA PAU
Marta Margaix / La Pepa

18:30 H / 19:30 H · QUATRE CANTONS
La Pepa / Marta Margaix

19:00 H / 20:00 H · PLAÇA DEL REAL 
Ana Zomeño / LeClerc

19:00 H / 20:00 H · PLAÇA HERNÁN CORTÉS
Ebanistas / Ana Zomeño

19:00H / 20:00 H · REI EN JAUME
Ed Tulipa / Ebanistas

19:00H · PLAÇA PESCATERIA
Loretta’s

19:00 H / 20:30 H · REFUGI ANTIAERI
Espectacle: Ombres
Companyia Cent i la mare

19:30 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS
Espectacle: L’encanteri del drac

19:00 H · CARRERS DEL NUCLI ANTIC 
Escenes del Castelló medieval
nnOrg: Germandat dels Cavallers de la Conquesta

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació de llibre: Un pequeño gigante 
Adrián Campos Castell
nnRelat i reflexió sobre l’assetjament escolar. 

Organitza: Llibreria Argot

DISSABTE 12 D’OCTUBRE
12:30 H / 13:30 H · PLAÇA DEL REAL
Ed Tulipa / Ebanistas

12:00 H / 13:00 H · PLAÇA DE LA PAU
Ana Zomeño / LeClerc

12:30 H / 13:30 H · PLAÇA HERNÁN CORTÉS
Marta Margaix / Ed Tulipa
12:00 H / 13:00 H · QUATRE CANTONS
LeClerc / Ana Zomeño

12:30 H / 13:30 H · AV. REI EN JAUME
La Pepa / Marta Margaix

17:30 H · PLAÇA DE SÈTE · EL GRAU
Espectacle: Bambalina i el Circ
Companyia Recortable

18:00 H / 18:30 H / 19:00 H / 19:30 H / 20:00 H / 21:30 H 
/ 22:00 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS
Espectacle: Clavileño e hijos: El 7D
El diminuto teatro sobre ruedas

18:00 H / 19:30 H · REFUGI ANTIAERI
Espectacle: Ombres
Companyia Cent i la mare

18:30 H / 22:15 H ·PLAÇA HORT DELS CORDERS
BatuCats
L’Estranya Companyia Teatre

19:00 H / 20:00 H PLAÇA DEL REAL
La Pepa / Marta Margaix

18:30 H / 19:30H · PLAÇA DE LA PAU
Ed Tuplipa / Ebanistas

19:00 H / 20:00 H · PLAÇA HERNÁN CORTÉS
LeClerc / La Pepa

18:30 H / 19:30 H · QUATRE CANTONS
Ebanistas / Ed Tulipa

19:00 H / 20:00 H · AV. REI EN JAUME
Ana Zomeño / Le Clerc

19:00 H · PLAÇA PESCATERIA
Gener

19:30 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS
El flautista i la ciutat sostenible
Teatre Buffo

20:30 H · PLAÇA MAJOR
Marlango

22:30 H · PASSADÍS DE LES ARTS
Espectacle: Prometeo el grande
La Manuela Producciones



DIUMENGE 13 D’OCTUBRE
12:30 H / 17:30 H / 18:30 H · PL. HORT DELS CORDERS
Espectacle: Llavors de llum
L’Estranya companyia

13:00 H · PLAÇA VILANOVA D’ALCOLEA
Leclerc

20:00 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS
Espectacle: El Casting
Maracaibo Teatro

11:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: Constel·lacions de tardor
Caleidoscopio Educación
Entrada lliure fins a completar l’aforament.
nnVegeu detalls a les planes dedicades al Planetari.

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:30 H · UJI · PARANIMF
Projecció: Diego Maradona
Asif Kapadia (2019)
Entrada: 3 € · Tarifa reduïda: 2 €
nnVersió original subtitulada en castellà. No recoma-

nada per a menors de 12 anys. El 5 de juliol de 1984, 
Diego Maradona va arribar a Nàpols en un traspàs 
rècord. Durant set anys va provocar la bogeria. La 
icona més famosa del futbol i la ciutat més ardent 
i perillosa d’Europa van formar el còctel perfecte. 
Venda d’entrades per taquilla i www.paranimf.uji.es 
Organitza: Universitat Jaume I

DILLUNS 14 · 21 · 28 D’OCTUBRE

19:00 H · SALA SAN MIGUEL · SALA LA SAGRISTIA
Taller de memòria:
Enmig de totes les històries
Entrada lliure
nnAmb motiu de l’exposició Enmedio 101 del fotò-

graf Miguel Cruzado en la qual es realitza un viatge 
íntim cap als interiors d’una vella casa familiar ja 
inhabitada, interiors que van ser i ja no són a partir 
del record de la casa familiar del carrer Enmig, 101 
de Castelló, Joan Montañés Xipell, amb la col·la-
boració de Ferran Sanchis i Cardona, plantegen un 
taller d’oralitat i memòria, en quatre sessions d’una 
hora, en què es convida a participar a tots aquells que 
tinguen alguna anècdota que puguen compartir amb 
la resta de persones assistents que permeta recons-
truir la història de l’artèria principal de la nostra ciutat. 
Organitza: Fundació Caixa Castelló

DILLUNS 14 D’OCTUBRE
17:00 H · UJI · FAC. CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
Taller de vídeo
Cal inscripció prèvia
nn Inici del Taller de Vídeo-Trastorn Visual. A l’aula 

multimèdia 2 (HC1S22AL) del Laboratori de Comuni-
cació (LABCOM) de la Facultat de Ciències Humanes. 
Més informació: www.uji.es/cultura Organitza: UJI

17:00 H · UJI · FAC. CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
Taller de llenguatge del jazz
Cal inscripció prèvia
nnA l’aula HC2106AA de la Facultat de Ciències Hu-

manes i Socials. Més informació: www.uji.es/cultura
Organitza: Universitat Jaume I

OCTUBRE 2018  ·  11
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OMBRES
Companyia Cent i la mare

Refugi Antiaeri
Divendres 11 / 19:00 h i 20:30 h

Dissabte 12 / 18:00 h i 19:30 h

Aforament màxim: 40 persones per espectacle. 
Reserva prèvia obligatòria: cultura@castello.es 
/ 964 239 101. Accés: porta d’eixida del Refugi 
antiaeri (av. Rei en Jaume)

 Cal recuperar la memòria perquè ningú l’esborre 
mai. Perquè el món ha avançat i avançarà gràcies a 
persones que van lluitar pels seus ideals amb valentia, 
donant-ho tot, fins la vida. No oblidem mai d’on venim 
per a no caure en el gran error de tornar enrere. 

LES TRES PORQUETES
Companyia Xarop
Pl. de Sète
Divendres 11 / 18:30 h

 Aquesta és la història de tres porquetes a qui de 
sobte les circumstàncies els canvien la vida, ocorren 
esdeveniments desconeguts que les posen a prova. 
Elles ixen a buscar els seus pares, emprenen un 
viatge per terra i mar, aprenen que les coses sovint 
no són fàcils i al final ens deixen una gran lliçó: “Només 
nosaltres podem canviar les coses”.
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L’ENCANTERI DEL DRAC
Companyia La Carreta Teatro
Pl. Hort dels Corders
Divendres 11 / 19:30 h

 L’encanteri del drac conta una història plena de 
valuosos valors humans, com l’abrivament del prota-
gonista enfront de l’adversitat, l’encesa defensa dels 
espais naturals, la posada en valor de les qualitats 
d’una heroïna femenina i l’aposta per l’ús de la raó en 
lloc de l’ús de la violència.

BAMBALINA I EL CIRC
Companyia Recortable
Pl. de Sète
Dissabte 12 / 17:30 h

Espectacle per a públic familiar 

 Una entusiasta i ingènua pallassa desplegarà una 
carpa de circ copiant els antics números de circ de 
dones… La dona barbuda, la maga nana, l’elastic girl 
de goma o la domadora més valenta, apareixeran per 
a fer riure i fer participar al públic de forma activa.

CLAVILEÑO E HIJOS: EL 7D. 
UNA MÁQUINA DE 
REALIDAD VIRTUAL
El diminuto teatro sobre ruedas
Pl. Hort dels Corders
Dissabte 12 / 18:00 h / 18:30 h /  19:00 h / 
19:30 h / 20:00 h / 21:30 h / 22:00 h

8 espectacles. Aforament màxim: 25 persones 
per espectacle. Durada: 15’’

 Una caravana convertida en una atracció de fira, 
regentada pels Clavileño. Mentre es desenvolupa 
l’atracció, es barregen la vida i les relacions d’aques-
ta família un tant disfuncional. Una divertida comèdia 
que posa de manifest com s’inocula el masclisme 
per mitjà dels distints comportaments, exigències i 
actituds amb els membres de la família.

BATUCATS
L’Estranya Companyia Teatre
Pl. Hort dels Corders
Dissabte 12 / 18:30 h (itinerant per la plaça) / 
22:15 h (itinerant: recorregut: pl. Hort dels Cor-
ders, ronda Millars, Farola, parc Ribalta)

 BatuCats és un espectacle de carrer itinerant que 
combina diferents tècniques d’animació, teatre, dansa 
i percussió amb música en directe, on els actors van 
sobre xanques, per a donar màxima visibilitat. La 
Lluna està plena i aquesta colla de gats de carrer 
dansen sense parar al ritme dels tambors.
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EL FLAUTISTA I LA CIUTAT 
SOSTENIBLE
Companyia Teatre Buffo
Pl. Hort dels Corders
Dissabte 12 / 19:30 h

 El flautista i la ciutat sostenible pren el conte popular 
El flautista d’Hamelín per a abordar l’actual problema 
del trànsit de les ciutats. Contes amb diferents tipus 
de titelles, molt imaginatius i inspirats en “la gramàtica 
de la fantasia”.

PROMETEO EL GRANDE
Companyia La Manuela Producciones
Passadís de les Arts
Dissabte 12 / 22:30 h

 Espectacle itinerant, compost per 5 escenes, presi-
dit per un gran Prometeu que cobra vida a 5 metres 
d’altura. Nou artistes interactuen amb el públic sota 
el pols de percussions interpretades sobre diverses 
textures. Un viatge intercultural i atemporal abrigat 
per l’hipnòtic poder del foc. 

EL CASTING
Maracaibo Teatro
Pl. Hort dels Corders
Diumenge 13 / 20:00 h

 Maracaibo Teatro presenta una acció teatral pròxi-
ma a la performance i a la comèdia inspirada en l’obra 
de Calderón de la Barca El gran teatre del món. L’ac-
ció es planteja com un peculiar reality show a mode 
de càsting per a triar el suposat repartiment d’aquesta 
producció teatral. 

LLAVORS DE LLUM
Companyia L’Estranya companyia
Pl. Hort dels Corders
Diumenge 13 / 12:00 h / 17:30 h / 18:30 h
Tres espectacles

 Poema escènic de teatre sensorial i d’ombres, 
que parla del nàixer, o més aviat del renàixer, de la 
recerca de la identitat, de la llum que il·lumina el 
nostre camí personal. Utilitzem el viatge de la nostra 
protagonista, Blu, com a metàfora: “El primer viatge”. 
D’on venim? On anem? Què som? Què és nàixer?
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 Tothom li diu que canta com parla i ella 
no sap si és veritat, però és allò que més li 
agrada fer en el món. Des dels 16 anys ha 
pogut cantar (i parlar) i tocar la guitarra en 
diferents formacions musicals de rock, jazz 
fusió i música swing.

LECLERC
 És senzill reconéixer una cançó interpreta- 

da per LeClerc. Tan senzill com enumerar la 
quantitat d’influències que rep la seua forma 
d’interpretar i compondre. Americana, tango, 
fado, cant d’estil... Des de la Vall d’Uixó amb 
la guitarra acústica, amb la qual cada concert 
es fa diferent. Tan infinit com sis cordes.

MARTA MARGAIX
 Actuació musical que consta d’un viatge 

per diferents estils de música (rock, folk ir-
landés, música tradicional valenciana i cas-
tellana, jazz, reggae, etc) interpretats amb el 
violí junt amb el loop station i diferents efectes 
sonors que, a pesar d’haver-hi una persona i 
un instrument, pareixerà que està tocant tota 
una banda.

LA PEPA
 Després de molts anys present a festivals, 

locals, teatres i carrers, la polifacètica Pepa 
Cases descobreix que la seua música està 
plena d’amor i el seu directe d’humor, per la 
qual cosa presenta, sense perdre la tendresa, 
l’emoció i les escenes inesperades a què ens 
té acostumats en cada directe. 
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Plaça del Real: 19:00 h
Plaça Hernán Cortés: 20:00h

Dissabte 12 
Plaça la Pau: 12:00 h 
Av. Rei en Jaume: 19:00 h

Divendres 11
Plaça del Real: 20:00 h

Dissabte 12
Plaça de la Pau: 13:00 h
Quatre Cantons: 12:00 h 
Plaça Hernán Cortés: 19:00 h 
Av. Rei en Jaume: 20:00 h

Diumenge 13 
Pl. Vilanova d’Alcolea: 13:00 h

Divendres 11
Plaça de la Pau: 18:30 h 
Quatre Cantons: 19:30 h 

Dissabte 12
Plaça Hernán Cortés: 12:30 h 
Av. Rei en Jaume: 13:30 h
Plaça del Real: 20:00 h

Divendres 11
Quatre Cantons: 18:30 h 
Plaça de la Pau: 19:30 h

Dissabte 12
Av. Rei en Jaume: 12:00 h
Plaça del Real: 19:00 h
Plaça Hernán Cortés: 20:00 h 
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Plaça Hernán Cortés: 19:00 h
Rei en Jaume: 20:00 h 

Dissabte 12
Plaça del Real: 13:30 h 
Quatre Cantons: 18:30 h 
Plaça de la Pau: 19:30 h

Divendres 11
Av. Rei en Jaume: 19:00 h

Dissabte 12
Plaça del Real: 12:30 h
Plaça Hernán Cortés: 13:30 h
Plaça la Pau: 18:30 h
Quatre Cantons: 19:30 h

Divendres 11
Plaça Pescateria: 19:00 h

Dissabte 12
Plaça Pescateria:19:00 h 

1

EBANISTAS
 La música els ha portat per llocs diferents 

però aquest quartet de jóvens músics ha tro-
bat en el bolero eixe lloc comú on desenvolu-
par un projecte amb solera i ple d’imaginació. 
Temes i arranjaments originals enredats en-
tre aquelles grans cançons que ja resideixen 
en l’imaginari col·lectiu de tots d’una forma 
original i única. 

ED TULIPA
 Ed Tulipa és l’alter ego modernista del mú-

sic Sergi Carós. Ací ens presentarà la seua 
cara més propera i popera, amb cançons del 
seu treball Popterapia, que es va presentar en 
el mític The Cavern de Liverpool. També pre-
sentarà material del proper disc i una revisió 
del pop que convivia amb els Setze Jutges.

LORETTA’S
 Grup de rock garatge alternatiu, format per 

quatre xiques autodidactes i camaleòniques 
amb temes veraços i emotius. Des de fa unes 
setmanes presenten el seu primer disc Qué 
coño estoy haciendo y para qué, una obra que 
arreplega els trossos del seu llarg bagatge.

GENER
 Gener presenta el seu últim disc Cant al 

cos elèctric, on aborda les relacions humanes 
en un context dominat per les noves tecno-
logies. El quintet valencià ha conjugat el pop, 
el soul, el rock i la psicodèlia per a retratar la 
soledat en l’era de l’hiperconnectivitat. 
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Leonor Walting i Alejandro Pelayo

 MARLANGO, projecte format per l’actriu i 
cantant Leonor Watling i el músic Alejandro 
Pelayo, presenta en directe el seu nou disc 
d’estudi: Technicolor. En el seu nou treball 
les cordes, els metalls, la percussió i el piano 
no tenen filtre en el so per a jugar a altres 
èpoques com pot fer la gent amb els filtres 
d’Instagram. És molt cru, real i d’ara. Un disc 
en què, per als seus protagonistes, “cadas-
cuna de les seues cançons s’aproxima a la 
banda sonora d’una pel·lícula que mai va ser 
filmada”.  

Dissabte 12
Plaça Major: 20:30 h
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17:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre de poesia:
Después del amor
Vicente Barberá
nn Intervenen: Santiago Fortuño Llorens, catedràtic 

de Literatura Espanyola a la Universitat Jaume I; An-
tonio Alcolea, director del grup editorial Olé libros, 
i Rosa Maria Vilarroig Colomé, poeta i escriptora. 
Organitza: Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nnPropostes del Fòrum de la Nova Ruralitat. Amb Ar-

tur Aparici, sociòleg de la ruralitat de l’UJI i impulsor 
del Fòrum. Part artística a càrrec de Salvador Ale-
dón “Xiquet de la Plana” i Manolo “el Maleno”. 
Organitza: Llibreria Babel

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert: Jonathan Parkin
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnEl jove guitarrista britànic Jonathan Parkin pre-

senta un complet recital amb una selecció de grans 
compositors, com Bach, Sor o Turina. Més informació 
a www.festivalfortea.com. Organitza: Ajuntament 
de Castelló de la Plana  Cicle Los Lunes Concierto 
· 11a edició Festival Fortea

21:30 H · UJI · FAC. CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
Taller de Big Band
Amb inscripció prèvia
nnA l’aula HC2106AA de la Facultat de Ciències Hu-

manes i Socials. De 21:30 a 23:30 hores. El dimarts 
1 d’octubre a les 21:30 h es realitzarà una reunió 
informativa i una prova de selecció prèvia. Més infor-
mació: www.uji.es/cultura
Organitza: Universitat Jaume I

DIMARTS 15 D’OCTUBRE
11:00 H · UJI · FAC. CIÈNCIES JURÍDIQUES
Taller de dansa contemporània
Amb inscripció prèvia
nnA l’aula de teatre Carles Pons (JB2S12AA) de la 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Més 
informació: www.uji.es/cultura
Organitza: Universitat Jaume I

12:00 H · UJI · FAC. CIÈNCIES JURÍDIQUES
Taller de dansa: Coreografia
Amb inscripció prèvia
nnA l’aula de teatre Carles Pons (JB2S12AA) de 

la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. 
De 12:00 a 13:00 h. Més info: www.uji.es/cultura 
Organitza: Universitat Jaume I

16:00 H · UJI · FAC. CIÈNCIES JURÍDIQUES
Curs de Teatre
Amb inscripció prèvia
nn Inici del Taller d’escenes de pràctica teatral a l’aula 

de teatre Carles Pons (JB2S12AA) de la Facultat de 
Ciències Jurídiques i Econòmiques. Més informació: 
www.uji.es/cultura Organitza: Universitat Jaume I

17:30 H · MENADOR
Curs de fotografia
Amb inscripció prèvia
nn Inici del Taller de fotografia: Accions i recursos per a 

la creació de projectes fotogràfics, a l’aula 116 del Me-
nador. Plaça de l’Hort dels Corders, 4. Més informació: 
www.uji.es/cultura Organitza: Universitat Jaume I

18:00 H · UJI · FAC. CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
Curs d’escriptura
Amb inscripció prèvia
nn Inici del Taller d’escriptura creativa Escriure el que 

imagines; aula HC1110AA de la Facultat de Ciències 
Humanes i Socials. Més informació: www.uji.es/cultura 
Organitza: Universitat Jaume I

19:00 H · UJI · FAC. CIÈNCIES JURÍDIQUES
Reunió informativa dels tallers de teatre
Amb inscripció prèvia
nnA l’aula de teatre Carles Pons (JB2S12AA) de la 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Més in-
formació: www.uji.es Organitza: Universitat Jaume I
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19:00 H · UJI · FAC. CIÈNCIES JURÍDIQUES
Inici del curs d’interpretació teatral
Amb inscripció prèvia
nnA l’aula de teatre Carles Pons (JB2S12AA) de la 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Més 
informació: www.uji.es/cultura
Organitza: Universitat Jaume I

19:00 H · EDIFICI HUCHA
Xerrada-col·loqui: Un món millor és possible
Pare Ángel
Entrada lliure
nnÁngel García Rodríguez, més conegut com a 

Pare Àngel, és fundador i president de l’ONG Mis-
satgers de la Pau, guardonada amb el premi Príncep 
d’Astúries de la Concòrdia el 1994. La seua tasca 
filantròpica es va iniciar el 1962, després d’una visita 
a l’Orfenat d’Oviedo. Des d’aleshores, ha emprés di-
verses iniciatives solidàries des de la seua parròquia 
a l’església de San Antón. Aquesta església és oberta 
vint hores al dia per allotjar persones sense sostre, a 
les quals, a més, ofereix esmorzar i altres comoditats. 
En 2016 va obrir el restaurant Robin Hood, que és 
un establiment normal durant el dia però que, a par-
tir de les set de la vesprada, ofereix sopar gratuït a 
persones desfavorides. Organitza: Fundació Caixa 
Castelló  Cicle En primera persona

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: Presentació del curs 2019-2020
Matilde Alé i Vicente Latre
Entrada lliure
nnOrganitza: Associació Fe y Diálogo

20:00 H · REFUGI ANTIAERI · PLAÇA TETUAN 
Espectacle de narració oral:
Abans es veia la mar
Tània Muñoz
Activitat gratuïta amb reserva prèvia
nn Idioma: valencià. Reserva prèvia obligatòria: info@

mucc.es o 964 239 101. Espectacle de narració oral. 
Conta la història de la Guerra Civil a partir dels relats 
de les persones que van viure aquells dies i aquells 
fets. Text i narració: Tània Muñoz Marzà. Assessora-
ment i documentació: Grup per la Recerca de la Me-
mòria Històrica de Castelló. Més info: www.mucc.es 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

DIMECRES 16 D’OCTUBRE
19:00 H · UJI · FAC. CIÈNCIES JURÍDIQUES
Inici del curs d’interpretació teatral
Amb inscripció prèvia
nnA l’aula de teatre Carles Pons (JB2S12AA) de la 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Més 
informació: www.uji.es/cultura
Organitza: Universitat Jaume I

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Icona i la Cultura Popular
Entrada lliure
nnAl voltant del Grup d’art 76 amb artistes que van 

formar part d’aquest col·lectiu. Coordina: Joanjo Trilles.
Organitza: Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller d’escriptura creativa Fuentetaja
Coordina l’escriptora Rosario Raro
Amb inscripció prèvia: fuentetajaliteraria.com
nnTaller en grup a partir de propostes de treball i 

materials tècnics diversos d’escriptura creativa. 
Organitzen: Fuentetaja i Llibreria Argot

19:30 H · MENADOR
Col·loqui: 25 anys del Festival Internacional 
de Benicàssim: anècdotes i llegendes
Joan Vich i David Hernández
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnRevisió de 25 anys del FIB amb Joan Vich (booker  

FIB); modera David Hernández (Nomepierdoniuna). 
Més informació: www.uji.es Organitzen: Universitat 
Jaume I i Born Music  Cicle Encontres Musicals

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: Cuentos de la luna pálida
Kenji Mizoguchi · Japó, 1953
Entrada: 3 € · VOSE · B/N. 97’
nnJapó, segle XVI. Genjuro és un terrissaire que so-

mia millorar la seua posició gràcies a la seua mestria 
amb l’argila. El seu cunyat Tobei vol esdevindre un 
gran samurai. Les seues respectives dones intenten 
frenar la seua ambició però, quan el poble on viuen és 
afectat per una guerra civil, Genjuro i Tobei les aban-
donen i emigren a la ciutat buscant riquesa i fama. 
Organitzen: Ajuntament de Castelló i Filmoteca 
Valenciana  Cicle Filmoteca Valenciana
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DIJOUS 17 D’OCTUBRE
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Taller: 7 claves para tomar buenas decisiones
Alfonso Rigueira
Entrada lliure
nnAlfonso Rigueira és especialista en canvis con-

versacionals, hipnosi clínica i ericksoniana, PNL. 
Organitza: Llibreria Babel

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert Solidari amb Red Smoke,
FJ Silvestre i Peus de Porc
Donatiu-entrada: 10 € / 15 € (2 entrades)
nnVenda d’entrades en AEMC de 9:00 a 19:00 h 

(Ronda Vinatea, 12, planta baixa) i en taquilla el mateix 
dia del concert des de les 18:00 h. Organitza: Asso-
ciació d’Esclerosi Múltiple de Castelló (AEMC)

22:00 H · UJI · PARANIMF
Projecció: Les llavors que van creixent
Fossa 22
Óskar Navarro i Sergi Tarín (2019)
Preu: 3 € · Tarifa reduïda: 2 €
VO en català i castellà. Majors de 7 anys
nnQuasi deu anys després del primer documental El 

Terrer. Un poble emmudit i cinc anys després del seu 
segon documental Dones de novembre. Les fosses 
clandestines del franquisme, els guionistes i direc-
tors realitzen una fotografia de l’estat actual de les 
exhumacions que s’estan duent a terme al cementeri 
de Paterna gràcies a la Diputació de València. Més 
informació i venda d’entrades: per taquilla i per Inter-
net a la pàgina: www.paranimf.uji.es
Organitza: Universitat Jaume I

DIVENDRES 18 D’OCTUBRE
TOT EL DIA · DIFERENTS ESPAIS
Besign Festival de disseny
Info i inscripcions: www.besignfest.com
nnVegeu columna destacada a la pàgina 21.

Organitza: La Exprimidora

19:00 H · CASA DE CULTURA
Presentació de llibre: Otros recuerdos
José Luis Blasco · Editorial Saralejandria
nnRecopilació de relats breus, intensos, plens de 

vides, històries i records d’un castellonenc. Carrer 
Antoni Maura, 4.
Organitza: Editorial Saralejandria

19:00 H · LLOTJA DEL CÀNEM
Taula rodona: Dones que li planten
cara a la pobresa
Entrada lliure
nnTaula rodona amb dones provinents de Guatemala, 

implicades en lluites de defensa del territori. Organitzen: 
Pobresa Zero i Ass. Solidaritat Perifèries del Món

19:00 H · FUNDACIÓ DÁVALOS-FLETCHER · SALA
Inauguració de l’exposició:
XXV Mostra de Bonsais de la tardor
Entrada lliure
nn Inauguració de l’exposició de bonsais. Exposició 

oberta del divendres 18 al diumenge 20 d’octubre. 
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana, 
Fundació Dávalos-Fletcher i Ass. Bonsai Castelló

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació: Sleizer: Acero y llamas
Ángel Salazar Hita
Entrada lliure
nnOrganitzen: Ed. Círculo Rojo i Llibreria Argot
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19:30 H · SALA SAN MIGUEL
Jornades de Performance 
Fundació Caixa Castelló
Entrada lliure
nnEn aquesta disciplina el mitjà és el pro-

pi cos de l’artista i l’obra d’art pren forma 
d’acció portada a terme per l’artista. A més, 
apareix amb la intenció de destruir tots els 
codis i sistemes establerts en el món de 
l’art, com una proposta total, com una for-
ma de viure i com un rebuig absolut de tota 
tradició o esquema anterior. Coordinades 
per Bartolomé Ferrando, professor titular 
de Performance de la Universitat Politèc-
nica de València, presenten treball alguns 
dels millors estudiants d’aquesta disciplina 
a la Comunitat Valenciana. Aquesta jornada 
del divendres comptarà amb les perfor-
mances de Maria Ciocnadi, Alejandro 
Ocaña i Thais Ferrandis.
Organitza: Fundació Caixa Castelló 
 V Jornades de Performance Fundació 

Caixa Castelló

20:00 H · UJI · PARANIMF
Dansa: La gramática
de los mamíferos
Companyia María del Mar Suárez
Preu: 8 € · Tarifa reduïda: 6 €
Més informació: www.paranimf.uji.es
nnEn aquest espectacle de dansa, el gest 

és el punt de partida. El flamenc, l’eina de 
destrucció. La dansa, el llenguatge narra-
tiu. El text, el fil conductor. La neurosi de 
l’amor, la recerca del plaer o la consecució 
del lideratge centren la temàtica d’aquest 
híbrid escènic, sota una mirada que des-
vetlla un món malalt, deteriorat i sense 
moral. Una civilització que es perd en la 
seua evolució i l’esperança de tornar-nos a 
reconéixer com a animals. Més informació i 
venda d’entrades per taquilla i per Internet 
a la pàgina: www.paranimf.uji.es
Organitza: Universitat Jaume I

Divendres 18 d’octubre
TOT EL DIA · DIFERENTS ESPAIS

besign Festival de disseny
La Exprimidora
Info i inscripcions: www.besignfest.com
Els dies 18 i 19 d’octubre arriba la 3a edició del Besign Fest. 
Un punt de trobada per al disseny i la creativitat en totes les 
seues vessants (disseny gràfic, de producte, interiors, arts 
visuals, multimèdia, disseny editorial, il·lustració, etc.). De la 
mà d’una selecció de professionals i empreses destacades del 
sector, durant tot el cap de setmana, s’abordaran tendències i 
novetats en el món del disseny i les seues diferents disciplines. 

10:00 H · EASD CASTELLÓ

Taller de serigrafia
Sessions de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:00 h

10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
10:00 H · PLAÇA ISABEL LA CATÒLICA

Tallers d’intervenció urbana
Sessions de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:00 h

22:00 H · C/ ENSENYAMENT

PechaKucha Night
Al carrer Ensenyament, davant Col·legi d’Arquitectes 

Dissabte 19 d’octubre
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL

besign Fest: Conferències
Info i inscripcions: www.besignfest.com
Presentació del festival i jornada amb conferències de pro-
fessionals com Vitale (interiorisme, producte, identitat vi-
sual), Xavier Mañosa (disseny producte), Nacho Lavernia, 
Reskate Arts & Crafts, etc.

Organitza: La Exprimidora
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DISSABTE 19 D’OCTUBRE
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Besign festival de disseny
La Exprimidora
Info i inscripcions: www.besignfest.com
nnSegona jornada del festival de disseny, amb con-

ferències de professionals com Vitale (interiorisme, 
producte, identitat visual), Xavier Mañosa (disseny 
producte), Nacho Lavernia, Reskate Arts & Crafts, 
etc. Vegeu més detalls al destacat de la pàgina 21. 
Organitza: La Exprimidora

12:00 H · PLAÇA HORT DE CORDERS
Matinal de dibuix i pintura:
Pinta a na Violant d’Hongria i al rei Jaume I 
nnPer a xiquets i xiquetes fins a 12 anys. Organitza: 

Germandat dels Cavallers de la Conquesta

12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació de llibre: Mares i pares influencers
Eva Bach
Entrada lliure
nnEva Bach ens proposa eines per a entendre i 

acompanyar els adolescents actuals. Guia per a 
mares i pares que aposten per un model de criança 
respectuosa. Organitza: Llibreria Argot

17:00 H · MASET BLAU
Jocs i tallers infantils
Contaclown
Entrada lliure
nnUna vesprada d’activitats infantils i familiars al 

Centre Cívic Maset Blau, a la plaça Mar Egeu. Dins 
del programa de Dinamització de Barris de l’Oest.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:30 H · SALA SAN MIGUEL
Jornades de Performance
Fundació Caixa Castelló
Entrada lliure
nnEn aquesta disciplina artística el mitjà és el pro-

pi cos de l’artista i l’obra d’art pren forma d’acció 
des del mateix creador. A més, apareix amb la in-
tenció trencar codis i sistemes establerts. Coordi-
nades per Bartolomé Ferrando, professor titular 
de Performance de la Universitat Politècnica de 
València, a les jornades trobem alguns dels millors 
estudiants d’aquesta disciplina a la Comunitat Va-
lenciana. A la segona jornada del dissabte 19 ens 
trobarem amb les performances de Mireia Pérez 
Rodríguez, Sara Trujillo i Gabriela del Valle. 
Organitza: Fundació Caixa Castelló  V Jornades 
de Performance Fundació Caixa Castelló
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DIUMENGE 20 D’OCTUBRE

11:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: Chroma, la Lluna al Planetari
Unionart Pro 
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnL’any 2019 se celebra el 50é aniversari de l’arri-

bada a la Lluna. El Planetari de Castelló se suma a 
aquest aniversari perquè experimenteu la sensació 
d’estar a la Lluna amb aquest taller de Chroma Key. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Concert 25é Aplec de Corals
Entrada lliure
nn25a edició de l’Aplec de Corals Ciutat de Castelló. 

Concert de totes les corals per al públic aficionat al 
cant coral, una proposta iniciada el 1995 amb l’ànim 
de promoure la germandat i la interacció entre les 
diferents formacions dins del panorama musical de 
Castelló: el de les corals o grups polifònics. Entre al-
tres corals que actuaran hi trobem: Coral Santa Ma-
ría de la Valldigna de Simat, Veus de Lledó, Coral 
Ad Libitum, Coral Polifònica Sant Pere, Coral 
Vicent Ripollés, Cor Veus Atrevides, Coral Juan 
Ramón Herrero, L’Orfeó Universitari, Cor Pen-
tecosta, Cor gregorià Resurrexit, Ensemble Vo-
cal Varadero, Coral Castàlia Aules de la 3a edat. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:30 H · UJI · PARANIMF
Projecció: El último emperador
(The Last Emperor)
Bernardo Bertolucci (1987)
Preu: 3 € · Tarifa reduïda: 2 €
nnGuanyadora de 9 Óscars i altres 39 premis. Ven-

da d’entrades en taquilla i en: www.paranimf.uji.es 
Organitza: Universitat Jaume I  Cicle En pantalla 
gran: Recordant Bernardo Bertolucci

19:30 H · AUDITORI DE CASTELLÓ 
Concert de la Banda Municipal
de Castelló: Mirant al futur!
nnFins a l’infinit i més enllà! Sens dubte els desco-

briments científics són una de les meravelles de la 
capacitat humana. Les tecnologies de la informació 
i la recerca espacial es troben a la punta de llança 
dels nostres temps, tal com ho fou en el seu moment 
la implementació dels enllumenats elèctrics a les ciu-
tats, les sorpreses de la física subatòmica o la meca-
nització dels mitjans de transport com el ferrocarril o 
el transatlàntic. Concert inaugural de la temporada, 
dedicat a la ciència i la tecnologia en col·laboració 
amb el Planetari i amb la projecció en directe d’un 
audiovisual a càrrec de l’artista visual Anna Tena. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:30 H · UJI · PARANIMF
Projecció: El último emperador
(The Last Emperor)
Bernardo Bertolucci (1987)
Preu: 3 € · Tarifa reduïda: 2 €
nn   L’infant Pu Yi és coronat emperador de la Xina 

l’any 1908, amb només tres anys d’edat. Després 
de traure-li per la força el xiquet a sa mare, Pu Yi 
és portat fins a la Ciutat Prohibida, on és adorat 
per centenars de milions de persones. Tot i això, 
ha de viure reclòs entre les parets del palau. Ba-
sada en el llibre Jo vaig ser l’últim emperador de 
la Xina, autobiografía d’Aisin-Gioro Pu Yi, El último 
emperador va ser el primer film amb permís de les 
autoritats xineses per a ser rodat a l’interior de la 
Ciutat Prohibida. La pel·lícula va obtindre 9 Òscars 
i altres 39 premis més. Venda d’entrades: per ta-
quilla 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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DILLUNS 21 D’OCTUBRE
10:00 H · UJI · FAC. CIÈNCIES JURÍDIQUES
Taller de dansa contemporània. Intermedi
Amb inscripció prèvia
nnA l’aula de teatre Carles Pons (JB2S12AA) de la 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Més 
informació: www.uji.es/cultura
Organitza: Universitat Jaume I

11:00 H · UJI · FAC. CIÈNCIES JURÍDIQUES
Taller de ballet
Amb inscripció prèvia
nnA l’aula de teatre Carles Pons (JB2S12AA) de la 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Més 
informació: www.uji.es/cultura
Organitza: Universitat Jaume I

12:00 H · UJI · FAC. CIÈNCIES JURÍDIQUES
Taller de dansa contemporània. Iniciació
Amb inscripció prèvia
nnA l’aula de teatre Carles Pons (JB2S12AA) de la 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Més 
informació: www.uji.es/cultura
Organitza: Universitat Jaume I

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nnPresentació del llibre Economia del bé comú i 

transformació del model econòmic. El cas del País 
Valencià. A càrrec del seu autor, Joan R. Sanchís, 
director de la Càtedra d’Economia del Bé Comú de la 
Universitat de València. Part artística amb el cantau-
tor Víctor Vàzquez que ens cantarà amb la guitarra.
Organitza: Llibreria Babel

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert: Claes Ottelid i Stephan Jarl
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnDes de Suècia, el duet format pel guitarris-

ta i compositor Claes Ottelid i el percussionista 
Stephan Jarl ens oferiran la riquesa artística de la 
música tradicional sueca i les seues composicions 
originals. Trobareu més informació i la programa-
ció completa del cicle en www.festivalfortea.com. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Los Lunes Concierto · 11a edició Festival Fortea

DIMARTS 22 D’OCTUBRE
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència: Código Nuevo de PNL
Fernando Muñoz
Entrada lliure
nnProgramació Neurolingüística PNL, per Fernando 

Muñoz, neurocoach. Organitza: Llibreria Babel

19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: La constitución de la persona 
empieza con la escucha
Maximiliano Herráiz García
Entrada lliure
nnOrganitza: Associació Fe y Diálogo

DIMECRES 23 D’OCTUBRE

19:00 H · MENADOR
Conferència: La cara més femenina de la 
pobresa. Ens volem sense pobresa 
Yayo Herrero
Entrada lliure
nnYayo Herrero és enginyera agrícola, antropò-

loga i un referent de l’ecofeminisme a Europa. Va 
ser coordinadora d’Ecologistes en Acció. Actualment 
és directora general de la FUHEM, una fundació 
que treballa en els àmbits de l’educació i de l’eco-
logisme amb un enfocament social, i també fa de 
professora a la UNED. Ha publicat llibres col·lectius 
com La gran encrucijada (2016) i Petróleo (2018), 
on es reflexiona sobre la crisi civilitzatòria actual. La 
seua veu sempre resulta inspiradora -especialment 
a l’actual context-, amb referències a l’ecofeminis-
me, el decreixement, la vida al món urbà i, en ge-
neral, sobre el desastre planetari que estem vivint. 
Organitza: Pobresa Zero. Col·labora: Càtedra 
UNESCO de Filosofia per a la Pau (UJI)
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19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència: Conocerse a uno mismo
Antonio Sellés · Institut Teràpia Gestalt Castelló
nnOrganitza: Llibreria Babel

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 Em-
presarial, així com professora d’escriptura creativa 
i Llengua Espanyola en l’UJI. Als seus tallers treba-
llarem amb diferents propostes i materials tècnics 
desenvolupats durant més de 25 anys de recerca en 
escriptura creativa. Organitzen: Fuentetaja i Argot

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: Los amantes crucificados
(Chikamatsu Monogatari)
Kenji Mizoguchi. Japó, 1954
Entrada: 3 € · VOSE · B/N · 102’
nnOsan viu a Kyoto i està casada amb Ishun, un 

funcionari ric i agarrat. Quan Osan és acusada de 
tindre una relació amb un altre home, ambdós fugen 
ràpidament de la ciutat. Ishun, per la seua banda, 
ordena els seus hòmens que els troben i els sepa-
ren per a evitar l’escàndol. Organitzen: Ajuntament 
de Castelló de la Plana i Filmoteca Valenciana 
 Cicle Filmoteca Valenciana

DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE
TOT EL DIA · PLAÇA SANTA CLARA
Plaça del llibre
nnActivitats per a tots els públics: fira, tallers, etc. 

Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana, 
Fundació FULL i Gremis de Llibreters de Castelló

DIJOUS 24 D’OCTUBRE
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Xerrada CEVA: Modelos de dietas terapéuticas
Entrada lliure
nnCicle de conferències coordinades pel Col·lectiu 

d’Escriptors Valencians i Artistes.
Organitzen: C.E.V.A. i Llibreria Argot

DIVENDRES 25 D’OCTUBRE
17:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Jornades STEM+
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nnActivitat per al públic general. Inscripció prèvia en 

www.planetari.castello.es a partir del 30 de setembre. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

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 · CASA DE CULTURA
Presentació del llibre: Sangre en el Puerto
Fernando Vallés
Entrada lliure
nnFernando Vallés presenta el seu nou llibre. Una 

novel·la d’acció que recrea el creixement de la ciutat 
de Castelló a principis del segle XX i la lluita social 
que es vivia a tot Espanya. Carrer Antoni Maura, 4. 
Organitza: Ed. Saralejandria
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19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre: Emociones atrapadas
Teresa Gómez · Editorial Letrame
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
I Premis Solidaris Cadena 100 Castelló
Entrada lliure amb invitació
Més informació al telèfon: 964 505 000
nnEls I Premis Solidaris Cadena 100 Castelló reco-

neixen la tasca altruista i solidària de particulars o 
entitats de la província que, amb el seu treball desin-
teressat i anònim, dediquen el seu esforç a diferents 
iniciatives i projectes socials. Organitza: Cadena 100

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació de la revista Azaharanía
Entrada lliure
nnOrganitzen: Almadar i Llibreria Argot

DISSABTE 26 D’OCTUBRE
TOT EL DIA · PARC RIBALTA
V Festival de l’adopció a Castelló
Entrada lliure
nnMercadet benèfic, amb diferents protectores de 

la província convidades, desfilades de gossos... Més 
informació: www.huellascallejeras.com. Organitzen: 
Ajuntament de Castelló de la Plana i Associació 
Huellas Callejeras

9:30 H-19:30 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Jornades STEM+
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nnJornades de divulgació sobre Ciència, Tecnologia, 

Matemàtiques i més (STEM+), organitzat en col·labo-
ració amb el CEFIRE d’àmbit científic de Castelló. Con-
ferències i tallers pràctics. Activitat dirigida al públic 
general, d’accés lliure amb inscripció prèvia en www.
planetari.castello.es a partir del 30 de setembre.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació de llibre: Memòria dels vençuts 
Francesc Mezquita Broch
Entrada lliure
nnMemòria dels vençuts és una obra que tracta de 

les vicissituds i les experiències del protagonista des 
que arriba al poble en acabar la Guerra Civil fins al 

naixement del seu primer fill. En total huit anys en 
què es va desenvolupant la seua vida des de la de-
tenció immediata fins a la incorporació a la vida civil. 
Els anys de presó amb la petició de pena de mort per 
part de la fiscalia i els posteriors en camps de treball 
forçat faran que la vida avance entre la inseguretat, la 
incertesa i l’absència de futur la qual cosa determina-
rà una història agafada al pas. Francesc Mezquita 
Broch (Vila-real, 1947) és catedràtic de Geografia i 
Història de batxillerat. Ha publicat diversos treballs de 
recerca històrica en revistes especialitzades. També 
ha estat guardonat amb diferents premis de poesia. 
Organitzen: Onada Edicions i Llibreria Argot

19:00 H · ITINERANT
Visita guiada: El Castelló Republicà
Activitat gratuïta amb reserva prèvia
nn Idioma: castellà. Aforament: 35 persones. Punt de 

trobada: Tourist Info Castelló (plaça de l’Herba, s/n- 
Casa Abadia). Reserva prèvia obligatòria a Tourist 
Info Castelló; per telèfon: 964 358 688. Condicions 
d’accessibilitat al refugi en: www.mucc.es/refugi. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert de Josep Lluís Notari
Presentació del seu nou disc: Murs invisibles
Entrada: 10 € (inclou CD o samarreta)
nnEl cantautor de la Vilavella, Josep Lluís Notari, 

presenta el seu tercer disc, Murs invisibles, un treball 
conceptual d’un viatge personal i com a societat, on 
dibuixa les pors que totes i tots tenim, amb reflexió i 
actitud crítica. Organitza: Metrònom
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DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
TOT EL DIA · PARC RIBALTA
V Festival de l’adopció a Castelló
Entrada lliure
nnMercadet benèfic, amb diferents pro-

tectores de la província convidades, desfi-
lades de gossos adults, tómbola, exhibici-
ons de gossos de cerca i rastreig, concurs 
caní i moltes sorpreses. Més informació: 
www.huellascallejeras.com. Organitzen: 
Ajuntament de Castelló de la Plana i 
Associació Huellas Callejeras 

10:00 H · CENTRE D’INT. 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 per-

sones. Coneixerem el Castell Vell de 
Castelló, la seua història i les persones 
que el van habitar des de la seua cons-
trucció. 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 aban-
donat. Contarem històries, llegendes i 
anècdotes abans que siguen oblidades 
i descobrirem els orígens de la nostra 
ciutat. Més informació: www.mucc.es. 
Organitza: Mucc, Ajuntament de Cas-
telló de la Plana

11:00 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Taller: Robòtica i música
Robòtica Castelló
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nnEn aquest taller, gràcies a l’ajuda de la 

robòtica, podreu fer música amb fruites!!! 
Aquest taller és d’iniciació a la robòtica i 
està dirigit a participants de 3 a 6 anys 
(persones nascudes en 2013-2016). Cal 
fer la inscripció prèvia en www.planetari.
castello.es. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

DILLUNS 28 D’OCTUBRE
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nnTertúlia al voltant de la Situació del camp valencià. La nostra 

agricultura en perill, amb representants de diverses organitzaci-
ons del sector. Part artística: poesia amb Imma Mànyez i Albert. 
Organitza: Llibreria Babel

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert: Xixa
Taquilla inversa
nnLa banda d’Arizona barreja com pocs el rock’n’roll, la cúm-

bia i la psicodèlia en una fórmula que en directe és irresistible! 
Brian Lopez i Gabriel Sullivan són els caps pensants del pro-
jecte Xixa. Crescuts a Tucson i amb la frontera mexicana tan 
propera, el seu genotip és mestís i la seua música reflecteix tot 
aquest ambient que hi ha als carrers de la seua ciutat. Amb una 
carrera lligada als Giant Sand de Howe Gelb, també han format 
part en directe de bandes com Calexico o han acompanyat artis-
tes com Bob Dylan o Alice Cooper. El bagatge de tots dos sobre 
l’escenari és extraordinari amb una posada en escena aclapara-
dora. Amb la vista posada en els paratges de Sonora, la música 
de Xixa sona a desert, sona a frontera, les seues guitarres són 
àrides, però el seu ritme el porta el vent del sud i aquí es cola 
la cúmbia aportant aquesta cadència ballable que fa tan única 
la proposta. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
Associació Septiembre Recuerdos   Cicle Sons

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert: Duo Valent-Eres Brun i Óscar Ventura
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnEl duet format per Damián Valent i David Eres Brun, junt amb 

la veu d’Óscar Ventura, interpretaran algunes obres mestres 
de la música argentina i espanyola, amb autors com Rodrigo 
o Piazzolla. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle Los Lunes Concierto · 11a edició Festival Fortea
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DIMARTS 29 D’OCTUBRE
19:15 H · CASA DE CULTURA
Conferència: La escucha, puerta del amor
Alvar Miralles Rodríguez
Entrada lliure
nnOrganitza: Associació Fe y Diálogo

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert: Holanda i Bèlgica
Banda Municipal de Castelló
Direcció: Marcel Ortega i Martí 
Entrada lliure
nnDes de la dècada de 1930, els Països Baixos s’han 

convertit en una de les principals referències per al 
món bandístic, amb directors com Frank de Vuyst, 
Jan Cober o Henry Adams, editorials com Molenaar 
o De Haske i el cèlebre Certamen de Kerkrade. Amb 
tot això, la Banda municipal de Castelló ens ofereix 
un concert dedicat a Holanda i Bèlgica. Grans obres 
procedents d’aquests països i del compositor beni-
carlando Pablo Anglés. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

DIMECRES 30 D’OCTUBRE

18:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: Locas de alegría
Paolo Virzì · Itàlia, 2016
Entrada lliure
nnVa ser la gran sensació del Festival de Valladolid 

de 2017, on no només es va fer amb el Premi del Pú-
blic, sinó també amb la preuada Espiga d’Or. Després 
d’acumular més de 1.000.000 d’espectadors a Itàlia, 
Locas de alegria arriba ací. Una comèdia d’aventures 
urbanes divertida i humana. Una mena de psicodèlic 
i terapèutic conte de fades. Una comèdia dramàti-
ca italiana sobre dos dones amb diferents orígens 
culturals que es fan amigues mentre són tractades 
en una institució mental. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana  Cicle Dona i Cinema

18:30 H · AIDA BOOKS
Club de lectura
Entrada lliure
nnEs comentarà El perfume de Patrick Süskind. Coor- 

dina: Felisa Bisbal Molina. Carrer Sant Francesc, 7. 
Organitza: Aida Books

18:30 H · LLIBRERIA ARGOT
Cicle poètic de Poetas sin sofá
Entrada lliure
nnUn lloc per a compartir, parlar, llegir, escoltar i gau-

dir de la poesia. Organitzen: 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
nnTreball en grup a partir de propostes de treball i mate-

rials tècnics diversos. Organitzen: Fuentetaja i Argot
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AVINGUDA REI EN JAUME
38a Fira del Llibre Antic i d’Ocasió de Castelló
nnLa Fira del Llibre Antic i d’Ocasió omplirà de lli-

bres l’avinguda Rei en Jaume. El mercat, que dura 
del 31 d’octubre al 17 de novembre, compta amb la 
presència de dotze llibreters. En total, una fira amb 
més de 50.000 exemplars entre antiguitats editori-
als, edicions excepcionals de gran valor històric, així 
com també títols a preus molt assequibles. Hi hau-
rà llibres antics, d’ocasió, descatalogats, primeres 
edicions, col·leccionisme i paper imprés en general 
(cartell, postals, programes, etc.). Organitzen: Gremi 
de Llibrers d’Ocasió de la Comunitat Valenciana i 
Ajuntament de Castelló de la Plana

18:15 H · PLANETARI DE CASTELLÓ
Dia de la matèria obscura
Entrada lliure 
nnVegeu destacat del Planetari a la pàgina 30. Orga-

nitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · MENADOR
Taula rodona: Mujer y precariedad laboral
Entrada lliure
nnAmb la col·laboració de la Plataforma pels Drets 

de les Treballadores de la Llar. Hi participen: Yolanda 
Garcia, representant de les kellys (cambreres d’hotel)  
de Benidorm, i Rosa Lluch (Asociación de trabajado-
ras del hogar). Modera: Amparo Bigné (Oxfam Inter-
món Castelló). Organitza: Oxfam Intermón

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació de llibre: Al vacío
David Ruiz · Editorial RBA
nnHi participen María Luisa Tena i l’autor David Ruiz. 

Organitza: Llibreria Babel

20:00 H · SALA OPAL
Acte de lliurament dels
Premis Grau de la Cultura 2019
nnOrganitza: Col·lectius per la Cultura al Grau

DIJOUS 31 D’OCTUBRE



30 ·  

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE
11:00 H 
Taller: World Space Week:
La Lluna, porta de les estreles
Sagals
Entrada lliure fins a completar l’aforament.

 Celebració de l’esdeveniment mundial World Spa-
ce Week al Planetari de Castelló, sota el lema La 
Lluna, porta de les estreles. Elaborarem un mural 
cooperatiu per a commemorar el 50é aniversari de 
l’arribada a la Lluna i us emportareu unes motxilles 
espacials fabricades per vosaltres mateixos. 

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE
11:00 H
Taller: constel·lacions de tardor
Caleidoscopio Educación
Entrada lliure fins a completar l’aforament.

 A la tardor, Perseu (l’heroi), Andròmeda (la prin-
cesa) i el Pegàs (un cavall alat) apareixen al firma-
ment de nit. Si voleu descobrir la relació que hi ha 
entre les tres constel·lacions, veniu a aquest taller 
i elaboreu un cub amb constel·lacions que es pot 
il·luminar. 

DIUMENGE 20 D’OCTUBRE
11:00 H
Taller: Chroma: la Lluna al planetari
Unionart Pro 
Entrada lliure fins a completar l’aforament.

 L’any 2019 se celebra el 50é aniversari de l’arri-
bada a la Lluna. El Planetari de Castelló se suma a 
aquest aniversari perquè experimenteu la sensació 
d’estar a la Lluna amb aquest taller de Chroma Key. 

25 I 26 D’OCTUBRE
DIVENDRES: 17:00 H / DISSABTE: 9:30 H
Jornades STEM+
Entrada lliure amb inscripció prèvia

 Jornades de divulgació sobre Ciència, Tecnologia, 
Matemàtiques i més (STEM+), organitzat en col·la-
boració amb el CEFIRE d’àmbit científic de Castelló. 
Les jornades combinen conferències i tallers pràctics. 
Activitat dirigida al públic general, d’accés lliure 
amb inscripció prèvia en www.planetari.castello.es a 
partir del 30 de setembre. 

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
11:00 H
Taller: Robòtica i música
Robòtica Castelló
Entrada lliure amb inscripció prèvia
En aquest taller, gràcies a l’ajuda de la robòtica, po-
dreu fer música amb fruites! Un taller d’iniciació a 
la robòtica, dirigit a participants de 3 a 6 anys (per-
sones nascudes en 2013-2016). Cal fer inscripció 
prèvia en www.planetari.castello.es

DIJOUS 31 D’OCTUBRE
18:15 H
Dia de la Matèria obscura
Entrada lliure 
La matèria obscura és tot un repte per a la comunitat 
científica, ja que veiem el seu efecte però no conei-
xem la seua natura. El Planetari de Castelló col·labo-
ra un any més amb l’Institut de Física Corpuscular 
(IFIC) amb una conferència de 18:15 a 19:00 h, se-
guida de la projecció especial a la sala del Planetari 
Phantom of the Universe. L’entrada a la projecció 
serà gratuïta amb la retirada prèvia de l’entrada a la 
taquilla del Planetari abans de la projecció.

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.

DEL 5 D’OCT. 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, 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 RESIDENT 
Exposició Mineralogia 
i Paleontologia

 Els minerals són els elements que formen les 
roques i tenen una gran varietat de propietats fí-
siques. En aquesta exposició en descobrireu les 
característiques. I a la mateixa sala podreu trobar 
una col·lecció de fòssils de caragols i bivalves 
de la zona dels Ports, alguns d’uns 200 milions 
d’anys, que ens submergeixen en els temps en 
què aquesta comarca es trobava sota un mar poc 
profund.

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 D’OCTUBRE
17:00 H
Projecció: Oceans in space
Anglés · 30’

 Des dels oceans primitius on va sorgir la vida a la 
Terra, viatjarem a la recerca de vida pel nostre sis-
tema solar i planetes extrasolars, mons llunyans al 
voltant d’altres estreles.

18:00 H
Projecció: De la Terra a l’Univers
Valencià · 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. 

19:00 H
Projecció: Explorando el sistema solar
Castellà · 24’ 

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

DIMECRES D’OCTUBRE
17:00 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. 

18:00 H
Projecció: La xiqueta que sabia
caminar a l’inrevés
Valencià · 30’

 Una història capgirada que vol convidar-nos a con-
templar el que ens envolta des d’un nou punt de vista. 
On abans véiem solament sòl, ara potser podrem veu-
re el cel. Projecció recomanada per a públic infantil.

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

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

DIJOUS D’OCTUBRE
17:00 H
Projecció: Astronomy:
3000 years of Stargazing
Anglés · 31’

18:00 H
Projecció: Deep Sky (Cel profund)
Valencià · 30’

19:00 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.

*La projecció Abuela tierra del dijous 31 d’octubre 
s’anul·larà per la celebració del Dark Matter Day. En 
substitució, es projectarà Phantom of the Universe, 
amb entrada gratuïta recollint la invitació abans de 
la projecció. 

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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DIVENDRES D’OCTUBRE
17:00 H
Projecció: Ciel Profond (Cielo profundo)
Francés · 30’

 Ací es presenten les imatges més espectaculars 
obtingudes pels grans observatoris del món, tant des 
de la superfície de la Terra com des de l’espai.

18:00 H
Projecció: Explorant el sistema solar
Valencià · 24’

19:00 H
Projecció: Planetas extrasolares
Castellà · 31’

 Fins ara, només coneixem un planeta on s’ha de-
senvolupat la vida, el nostre. Podria un planeta extra-
solar ser adequat per al desenvolupament de la vida? 

DISSABTES D’OCTUBRE
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’

13:00 H
Projecció: De la Terra a l’univers
Valencià · 31’

17:00 H
Projecció: Planetas extrasolares
Castellà · 31’

18:00 H
Projecció: La xiqueta que sabia
caminar a l’inrevés
Valencià · 30’

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

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

DIUMENGES D’OCTUBRE
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 24 D’OCTUBRE
Beques Hàbitat Artístic 
Castelló 2019
CASA DE CULTURA

Entrada lliure
 Exposició col·lectiva dels úl-

tims tres artistes catellonencs 
becats des d’Hàbitat Artístic 
Castelló. A la Casa de Cultura 
coneixerem els projectes creatius 
desenvolupats per Pilar Ramo 
(Beca Hàbitat Artístic Castelló 
-GlogauAir), Agustín Serisuelo i 
Gema Quiles (Beca Hàbitat Artís-
tic Castelló-La Rectoria).

Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana

DEL 12 AL 19 D’OCT.
20 anys fent Colla
Colla Xaloc
EDIFICI MORÚ 
PLAÇA DEL MAR · EL GRAU

Entrada lliure
 Organitza: Colla de Dolçainers, 

Tabaleters i Trabucaires Xaloc

FINS AL 20 D’OCTUBRE
50 Anys d’abstracció
pictòrica. Wences Rambla
MUSEU DE BELLES ARTS 

Entrada lliure
 No és fàcil trobar, en l’àmbit 

artístic de Castelló, un pintor que, 
des dels seus mateixos inicis, op-
tara pel llenguatge de la moderni-
tat. Wences Rambla, en una ciu-
tat que llavors era poc propícia a 
nous experiments, nadava contra 
corrent, i construiria un estil que 
hui el fa perfectament reconeixi-
ble. Aquesta exposició parla dels 
seus cinquanta anys en el món 
de l’abstracció. Els treballs que 
es poden veure en aquesta expo-
sició responen al concepte global 
d’abstracció, en realitat hi podem 
descobrir o intuir “paisatges”, 
procedents de les vivències i de 
la memòria de l’artista. Més info: 
https://ivc.gva.es

Organitza: Museu de Belles Arts 
de Castelló

DEL 18 AL 20 D’OCT.
XXV Mostra de Bonsais
de la tardor
FUNDACIÓ DÁVALOS-FLETCHER 

Entrada lliure
 Organitzen: Ajuntament de 

Castelló de la Plana, Fundació 
Dávalos-Fletcher i Associació 
Bonsai Castelló

FINS NOVEMBRE
Diosas
de Sara Bellés
FAÇANA DEL MERCAT CENTRAL

Exterior 
 Sara Bellés (1989) és una jove 

il·lustradora i pintora nascuda a 
Benlloc. En aquesta exposició ob-
servarem que l’aquarel·la, el llapis, 
el collage i el lleixiu es troben entre 
les seues tècniques favorites. Tot i 
que s’ha especialitzat en la pintura 
de retrat i il·lustració (podem veure 
treballs seus en mitjans com el Va-
lencia Plaza), la seua obra més ínti-
ma sol dialogar amb debats socials 
o polítics. Un tema que l’obsessiona 
és la recerca de la identitat personal.

Organitza: Ajuntament de Castelló
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FINS AL 2 DE NOV.
Enmedio, 101
Miguel Ángel Cruzado
SALA SAN MIGUEL

Entrada lliure
 Un viatge íntim cap als inte-

riors d’una vella casa familiar ja 
inhabitada, interiors que van ser i 
ja no són. L’autor, Miguel Ángel 
Cruzado Gómez (Castelló, 1972), 
homenatja amb aquest projecte el 
record de la casa familiar del car-
rer Enmig, 101 de Castelló. 

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

FINS AL 26 D’OCTUBRE
Small inner landscapes
Guillermo De Angelis
LLOTJA DEL CÀNEM

Entrada lliure
 Imatges tranquil·les represen-

tant una realitat subjectiva. Harmo-
nia entre els plans físic i metafísic. 
Horari expositiu: de dimarts a di-
jous de 18:30 a 20:30 h; diven-
dres i dissabtes d’11:30 a 13:30 
h i de 18:30 a 20:30 h. Diumenge, 
dilluns i festius tancada. Llotja del 
Cànem, c/ Colón, 22.

Organitza: Universitat Jaume I

DEL 3 AL 31 D’OCT.
Una historia pintada
de Castelló
José Domingo Bayarri
CENTRE CULTURAL LA MARINA

Entrada lliure
 Inauguració: dijous 3 d’octubre 

a les 19:00 h. Horari de dilluns a 
dissabte de 9:00 a 14:00 h i de 
16:00 a 22:00 h. Organitza: Ajun-
tament de Castelló de la Plana 

DEL 3 AL 30 D’OCT.
Façanes, peixeres
i un conte
Botafocs
MUSEU D’ETNOLOGIA

Entrada lliure
 Inauguració: dijous 3 d’octubre 

a les 20:00 h. Organitzen: Bota-
focs i Ajuntament de Castelló de 
la Plana

FINS AL 2 DE NOV.
Too Much Art Will Kill You
de Juan Redón
LA SACRISTIA · 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. 
La col·lecció Juan Redón, de caràc-
ter arriscat i fortament provocador, 
recull una obra en què es posa de 
manifest l’interés pel retrat, el nu 
masculí, la reflexió sobre la identi-
tat o l’orientació sexual. El to trans-
gressor de la col·lecció s’ha anat 
transformant amb el temps en una 
cosa més sòlida que, en paraules 
del mateix col·leccionista, no és 
més que “entendre una col·lecció 
com un projecte intel·lectual, sent 
la seua finalitat última la possibi-
litat d’explicar el món a través de 
la visió que els artistes ofereixen, 
però reorganitzat i reestructurat a 
partir de l’ull del col·leccionista”. 

Organitza: Fundació Caixa 
Castelló



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


