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DIJOUS 1 DE FEBRER 
18:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Harry Potter Book Night
Entrada lliure 
nnNo et quedes sense la teua foto en el photocall amb 

els animals de Newt. Cosplay d’alumnes de Hogwarts. 
Trivial senzill. Taller “La cabanya de Hagrid”. Hi assisti-
ran: la professora McGonagall, Snape, Hagrid i Tonks. 
Organitzen: Rachel Virginia Brenes - Editorial Sa-
lamandra i Llibreria Argot

18:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Temps de dones, dones en el temps, dones 
en l’esport 2018
Entrada lliure
nnPresentació del calendari didàctic de les dones es-

portistes on cadascun dels dies de l’any es relaciona 
amb el paper de les dones en la història.  Organitza: 
Intersindical Valenciana - Àrea de les Dones

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentem el llibre “Objetivo: Levante” 
Carlos Mallench
Entrada lliure 
nnEl llibre narra l’actuació de les unitats de bombar-

deig aeri entre abril i juliol de 1938. Organitza: Carlos 
Mallench

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Inauguració de l’exposició de pintura 
Javier Echarri
nnOrganitza: Llibreria Babel

19:00 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA (EL GRAU)
Inauguració de l’exposició “Motius Florals”
Juan Rivero
Entrada lliure
nnConsulteu la ressenya i els detalls en la pàgina 

d’exposicions. Organitza: Ajuntament de Castelló

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Inauguració de l’exposició
“El valencià, al cinema!”
Entrada lliure
nnConsulteu la ressenya i els detalls en la pàgina 

d’exposicions. Organitza: Plataforma per la Llengua 
del País Valencià 

DIVENDRES 2 DE FEBRER
18:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Harry Potter Book Night
Entrada lliure 
nnGaudeix amb la lectura encadenada de Harry Pot-

ter, photocall “Has vist aquesta bruixa o aquest mag?”. 
Trivial nivell mitjà. Taller “Quidditch”. Taller de “Varetes 
màgiques”. Hi assistiran: Newt, Porpertina Goldstein, 
Queenie Goldstein i la professora McGonagall. Cosplay 
“Animals màgics”. Organitza: Rachel Virginia Bre-
nes - Editorial Salamandra

19:15 H · CASA DE CULTURA · SALA D’ACTES ATENEO
“Ciencia, sexo y mentiras”
Entrada lliure 
nnPer Eulalia Pérez Sedeño, professora d’Investigació 

en el Departament de Ciència, Tecnologia i Societat del 
Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).
Organitza: Ateneo de Castellón  Cicle Mujer, Ci-
encia y Filosofía

19:30 H · MUSEU D’ETNOLOGIA
Inauguració de l’exposició “Arrels i terra”.
Pablo Tàrrega
nnConsulteu la ressenya i els detalls en la pàgina 

d’exposicions. Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana

EXPOSICIÓ
ARRELS I TERRA
Pablo Tàrrega

MUSEU D'ETNOLOGIA
DEL 2 AL 18 DE FEBRER
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DISSABTE 3 DE FEBRER

10:00 H · SALA SAN MIGUEL 
Taller d’arts plàstiques per a joves:
introducció al món Art Toys 
Amb inscripció prèvia a la Casa Abadia o al telèfon 
964 232 551.
nnTaller d’arts plàstiques a través de materials reci-

clats i pintura a l’aigua, de quatre sessions d’hora i 
mitja, en què els participants, de 6 a 12 anys, conei-
xeran el llenguatge del disseny contemporani a partir 
de l’elaboració de la figura d’un Toys. Aquest taller es 
farà els dissabtes 3, 10, 17 i 24 de febrer. Organitza: 
Fundació Caixa Castelló

17:00 H · PLANETARI
Ciència en família: galàxies
Entrada lliure
nnEn aquest taller descobrirem diferents galàxies de 

l’univers. Com es formen, les diferents grandàries, les 
nostres galàxies veïnes, etc., seran alguns dels punts 
d’aquesta presentació. Organitza: Sagals

18:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Harry Potter Book Night
Entrada lliure 
nnEmporta’t un record amb el photocall “Andana 9 i 

3/4”. Trivial nivell difícil. Taller de creació d’“El Profe-
ta”. Taller de creació de la revista El Quisquilloso. Hi 
assistiran: Luna Lovegood, Harry Potter, Myrtle Warren 
i la professora McGonagall. Cosplay “Professors de 
Hogwarts”. Organitza: Rachel Virginia Brenes - Edi-
torial Salamandra

DIUMENGE 4 DE FEBRER
11:30 H · PLANETARI
La Lluna canvia de forma!
Entrada lliure
nnAquest taller té com a objectiu conéixer les dife-

rents fases de la Lluna, aprendre a identificar-les 
i saber per què es produeixen segons les posicions 
relatives entre Sol-Terra-Lluna. Organitza: Caleidos-
copio Educación

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
El Principito (Le Petit Prince) 
Mark Osborne
Entrada: 3 €
nnAdaptació de la novel·la homònima d’Antoine de 

Saint-Exupéry en què un pilot que es troba perdut en el 
desert del Sàhara i amb l’avió avariat coneix un xicotet 
príncep que prové d’un altre planeta. Organitzen: Ajun-
tament de Castelló de la Plana i Filmoteca Valenci-
ana  Cicle Filmoteca Valenciana · Menuda Filmo

DILLUNS 5 DE FEBRER
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art 
d’Adall. “Alimentació autoregulada pel nadó”
Entrada lliure
nnA càrrec de l’Associació Mamare Castelló. Part ar-

tística amb el poeta Xavi Medall. Acte presentat per 
Rosa María Vilarroig. Organitza: Llibreria Babel

19:30 H · CASINO ANTIC
Conferència: “Los símbolos de la eucaristía II”
Albert Ventura Rius 
Entrada lliure 
nnUna explicació de la simbologia eucarística moltes 

vegades oblidada. Organitza: Asociación Fe y Diálogo
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20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert Adrian Crowley i Nadine Khouri
Entrada lliure
nnAdrian Crowley presenta el seu huité disc, “Dark 

Eyed Messenger”, quart per al segell escocés Che-
mikal Underground. El músic, resident a Dublín (però 
originari de Malta), és d’eixos músics que, encara 
que de llarga trajectòria, segueixen intactes en el seu 
contacte amb el gran públic. Folk emparentat amb 
clàssics com Leonard Cohen o Nick Drake. Nadine 
Khouri obrirà per a Adrian Crowley en la seua segona 
visita a Castelló, veu delicada i cançons directes al cor. 
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
Associació Cultural Septiembre Recuerdos  Cicle 
Hivern Sons

20:00 H · CASINO ANTIC
Antonio Rodríguez Losada
Entrada lliure
nnRecital de piano a càrrec d’aquest pretigios pia-

nista que ha actuat en les sales i festivals de musica 
més importants del país. Actualment és Director del 
Conservatori Professional de Música de la Ciutat de 
Castelló de la Plana i Director Artístic del Cicle Interna-
cional de Música Sacra del Desert de Les Palmes en 
Benicàssim. Organitza: Ajuntament de Castelló de 
la Plana  Cicle Los lunes concierto

DIMARTS 6 DE FEBRER 
16:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL · AULA 110
Curs de fotografia
Inscripció prèvia
nn Inici del taller de fotografia i microvídeo amb mòbil. 

Més informació: http:/ujiapps.uji.es/cultura/ Organit-
za: Universitat Jaume I

DIMECRES 7 DE FEBRER
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrada “En busca del éxito educativo”
Javier Oliver 
Entrada lliure 
nnUna escola per a pares, sense oblidar-se dels mes-

tres, en la qual es posa a  disposició dels visitants 
tota la seua experiència i coneixements sobre educa-
ció, perquè, a través d’interessants articles, consells 
i històries reals, pugues afrontar l’apassionant tasca 
d’educar els teus fills amb èxit i aconseguir el que en 
definitiva volen tots els pares, que els infants siguen 
feliços. Més informació: www.conectacontuhijo.com 
Organitza: Javier Oliver

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Icona i la Cultura Popular: “L’ofici de mestre 
gaiater” 
Entrada lliure
nnA càrrec d’Adrià Bernat, mestre gaiater. Organitza: 

Llibreria Babel

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
En la Vía Láctea (On the Milky Road)
Emir Kusturika
Entrada: 3 €
nnEn temps de guerra, tots els dies un lleter travessa 

el front en burro mentre esquiva les bales per a portar 
la seua preuada mercaderia als soldats. Fins ara ha 
tingut sort, però la seua vida es capgirarà amb l’arriba-
da d’una italiana misteriosa. Organitzen: Ajuntament 
de Castelló de la Plana i Filmoteca Valenciana  

 Cicle Filmoteca Valenciana
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DIJOUS 8 DE FEBRER
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
“La belleza de las cicatrices”
Entrada lliure
nnA càrrec d’Enric Porcar, regidor d’Esports de l’Ajun-

tament de Castelló, i de l’autor, Xavier Miralpeix, es-
portista olímpic a Los Angeles 1984. Organitza: Babel

20:00 H · CASA DE CULTURA
Javier Díez-Ena interpreta per a la pel·lícula 
“Paprika, detective de los sueños”
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnJavier Díez-Ena és músic (contrabaixista, there-

minista, baixista, músic electrònic...) i periodista. 
Membre dels grups Dead Capo, Ginferno i Foraste-
ro, ha format part de les bandes d’Ainara LeGardon 
(2006-2009) i Aaron Thomas (2007-2011). A més, ha 
col·laborat en estudi o directe amb gent com Hyper-
potamus, Standstill, Damo Suzuki (Can), Víctor Coyo-
te, Corcobado, Toundra... Ha publicat recentment un 
treball en què explora les possibilitats del theremin i 
recorre l’imaginari del cinema de sèrie B. Més infor-
mació: www.cinemascore.uji.es Organitza: Ajunta-
ment de Castelló de la Plana, Universitat Jaume I 
i Born Music  Cicle Cinemascore 2018. XIII Mostra 
de música en directe i cinema

DIVENDRES 9 DE FEBRER
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“Identitats a escena” Mostra oberta  
Entrada lliure
nnMostra oberta de tres peces curtes sorgides del tre-

ball realitzat dins del Projecte “Identitats a escena”, on 
ha participat alumnat dels IES Sos Baynat, Caminàs i 
Francesc Ribalta. Les peces de micro-teatre creades 
per l’alumnat busquen promoure pensament crític so-
bre la Interculturalitat y els valors que li son inherents 
entre els més jóvens del municipi. Organitza: Ajunta-
ment de Castelló de la Plana

19:15 H · CASA DE CULTURA · SALA D’ACTES ATENEO
“Las primeras científicas que hicieron histo-
ria, cometas, ecuaciones y dinosaurios” 
Entrada lliure
nnPer María José Casado Ruiz, periodista especialitza-

da en temes de divulgació científica. Organitza: Ate-
neo de Castellón  Cicle Mujer, Ciencia y Filosofía

DISSABTE 10 DE FEBRER
10:00 H · SALA ZONA 3
Teatre terapèutic - públic adult 
Reserva d’entrades: 635 586 084 
nnTaller per a introduir-se en la ficció i transitar mol-

tes de les emocions que evitem expressar en diferents 
situacions de la nostra quotidianitat. Organitza: Sala 
Zona 3

12:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre:
“En la orilla del alma. Correspondencia”
Entrada lliure 
nnCorrespondència mantinguda durant 17 anys entre 

els artistes Antonio Marco i Rossana Zaera, on tots dos 
se’ns mostren al descobert. Cartes plenes d’esbossos, 
projectes i poesies, que ens parlen sobre el seu en-
torn i la seua vida quotidiana, sobre l’amistat i l’amor. 
Cartes que exploren l’inconscient i el misteri, i que ens 
mostren dos éssers per als qui l’art és la seua manera 
de ser i d’estar al món. Organitzen: Rossana Zaera 
i Antonio Marco

12:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació de la novel·la infantil:
“Con amor, Lola y Lalo”
Entrada lliure
nnA càrrec de l’autora, Sara Villanueva. Llibre il·lus-

trat per María Ortega Monsonet. Organitza: Llibreria 
Babel

14:00 H · CASINO ANTIC
II Càsting de cant modern Singing Talent i V 
Jornada sobre la Veu i el Cant
Entrada lliure amb inscripció prèvia en www.jor-
nadavozcanto.blogspot.com
nnEs planteja aquesta activitat com a fòrum de troba-

da i de debat sobre l’ensenyança del cant i el treball 
vocal entre els professionals implicats en la formació 
en tècnica vocal. La jornada està oberta a la partici-
pació d’alumnat i professorat de cant. Organitzen: 
Asociación de Músicos Profesionales de España 
(AMPE-Músicos) i Col·legi Oficial de Logopedes de 
la Comunitat Valenciana (COL-CV)
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16:00 H · CASINO ANTIC
Inauguració V Jornada sobre la Veu i el Cant
Entrada lliure amb inscripció prèvia en www.jor-
nadavozcanto.blogspot.com.
nnObertura de la V Jornada sobre la Veu i el Cant i 

entrega del Galardón Nacional Adalid de la Música 
atorgat per Vocal Center a Música para el Autismo. 
Organitzen: Asociación de Músicos Profesionales 
de España (AMPE-Músicos) i Col·legi Oficial de 
Logopedes de la Comunitat Valenciana (COL-CV)

16:15 H / 16:45 H · CASINO ANTIC
“Voz y sistema lengua-mandíbula-hioides”
Carlos Vidal
“Voz, canto y neurociencia”
Jordi Jauset
Entrada lliure amb inscripció prèvia en www.jor-
nadavozcanto.blogspot.com
nnOrganitzen: Asociación de Músicos Profesiona-

les de España (AMPE-Músicos) i Col·legi Oficial de 
Logopedes de la Comunitat Valenciana (COL-CV)

17:00 H · PLANETARI
Ciència en família: minerals 
Entrada lliure
nnDescobrirem els minerals que existeixen a la Terra 

i els usos que els hem donat els humans. També vo-
rem com es formen els diversos minerals i on estan. 
Organitza: Sagals

17:15 H · CASINO ANTIC
Entrega dels premis del Càsting de cant 
Modern Singing Talent
Entrada lliure amb inscripció prèvia
nnOrganitzen: Asociación de Músicos Profesiona-

les de España (AMPE-Músicos) i Col·legi Oficial de 
Logopedes de la Comunitat Valenciana (COL-CV)

18:00 H / 18:30 · CASINO ANTIC
“La reeducación vocal en cantantes”
Gemma Solà
“Beat box i cant”
Sergi Ramis
Entrada lliure amb inscripció prèvia en www.jor-
nadavozcanto.blogspot.com
nnOrganitzen: Asociación de Músicos Profesiona-

les de España (AMPE-Músicos) i Col·legi Oficial de 
Logopedes de la Comunitat Valenciana (COL-CV)

18:30 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del llibre: “Gracias, vida”
Rosa Rodríguez Téllez
Entrada lliure 
nnAlba és una xiqueta de 7 anys que viu feliç amb la 

seua família, però de sobte, una malaltia anomenada 
Càncer entra en les seues vides i provoca la mort de 
sa mare. Andrés, son pare, intentarà explicar-li la mort 
amb un llenguatge senzill i afectuós, amb la finalitat 
que tots dos puguen iniciar junts el dol de la manera 
més entranyable possible. Organitza: Rosa Rodríguez

19:00 H · CASINO ANTIC
“El miedo escénico”
Francisco Martínez
Entrada lliure amb inscripció prèvia en www.jor-
nadavozcanto.blogspot.com
nnOrganitzen: Asociación de Músicos Profesiona-

les de España (AMPE-Músicos) i Col·legi Oficial de 
Logopedes de la Comunitat Valenciana (COL-CV)

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“Jo, de professió, famós”
L’Enfilat
Entrada: platea 6 € / amfiteatre 5 €
nnL’enfilat interpretarà una obra de José Edo. Orga-

nitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  Cicle 
Castelló a Escena
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DIUMENGE 11 DE FEBRER
Excursió a Xóvar, barranc d’Ajuez 
i mines de cinabri 
Entrada: 10 € / gratis menors de 12 anys
nnCal fer reserva en: medioambiente@fundacion-

cajacastellon.es Organitza: Fundació Caixa Castelló 
 Cicle Castellón en Ruta

10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció de curtmetratges d’animació en 
VOSE. Aptes per a tots els públics

11:30 H · PLAÇA MARIA AGUSTINA
Festa de carrer

11:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
A benefici del Club Rotary de Borriana en 
col·laboració amb altres clubs Rotary de la 
província de Castelló.
nnDiumenges a l’Auditori: Banda Municipal de Caste-

lló. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

11:30 H · PLANETARI
Taller de robòtica
Entrada lliure
nnAprén a programar un robot de forma fàcil i diverti-

da. L’assistència està limitada a 30 places. Organitza: 
Ofertas Costa Azahar

12:00 H · PLAÇA MARIA AGUSTINA
Cicle hip-hop / rap:
Doctor Seco & La Seco Band
nnA més del concert, d’11 a 14 hores gaudi-

rem d’activitats de sensibilització, jocs educatius 
(Jocs de Fusta per a tota la família) i esports. Or-
ganitza: Ajuntament de Castelló de la Plan 

 Cicle Sentim els Parcs

12:15 H · TEATRE DEL RAVAL
The Journey of the Little Man
nnLlargmetratge d’animació amb titelles: The Journey 

of the Little Man (2015) (‘El viatge de l’homenet’), de 
Radek Beran. República Txeca. VOSE. Apte per a tots 
els públics. Més informació en les pàgines 10 i 11   VI 
Mice  2018 Mostra Internacional de Cinema Educatiu

18:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Inauguració de l’exposició “12 Worlds” per 
part de l’ambaixadora txeca a Espanya

19:00 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Concert extraordinari
dedicat a la República Txeca

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“Jo, de professió, famós”
L’Enfilat
Entrada: platea 6 € / amfiteatre 5 €
nnL’enfilat interpretarà una obra de José Edo. Funci-

onant des de l’any 2004, el Grup de Teatre l’Enfilat 
és una associació cultural de Castelló sense ànim de 
lucre que treballa la divulgació del teatre en la nostra 
llengua Organitza: Ajuntament de Castelló de la 
Plana  Cicle Castelló a Escena



DILLUNS 12 DE FEBRER
9:00 H · PARANIMF DE L’UJI
Projecció de curts
nnProjecció oficial competitiva Curts Secció Universi-

tària MICE 2018.  VI Mice 2018 Mostra Internacio-
nal de Cinema Educatiu

10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Mice Escolar
Sessions per a centres educatius

10:30 H · PARANIMF DE L’UJI
Masterclass «Game of Thrones»

12:00 H · PARANIMF DE L’UJI
Projecció de curts
nnProjecció oficial competitiva Curts Secció Universi-

tària MICE 2018. Amb jurats en sala.  VI Mice 2018 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art 
d’Adall: “Benefici de l’art per al desenvolu-
pament evolutiu”. 
Entrada lliure
nnA càrrec de Pedro Molina, dibuixant, il·lustrador, 

productor i director de dibuixos animats. Part artísti-
ca amb la poeta Arantxa Esteban. Acte presentat per 
Rosa María Vilarroig. Organitza: Llibreria Babel

19:30 H · CASINO ANTIC
Conferència: “Orar en la debilidad”
José García Fernández 
Entrada lliure
nnOrganitza: Asociación Fe y Diálogo

20:00 H · CASINO ANTIC
Mª Mercedes Jorge Serra i Fernando Orfila 
Entrada lliure
nnRecital de cant i piano dedicat a la cançó lírica pròpia 

dels països germànics en el període clàssic. Organitza: 
Ajuntament de Castelló  Cicle Los lunes concierto

DIMARTS 13 DE FEBRER 
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Mice Escolar
Sessions per a centres educatius

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Conferència: “Adore el meu gos, però no 
l’entenc. Com conviure amb gossos”
Entrada lliure 
nnXarrades educatives a les quals pots assistir amb el 

teu gos. Organitza: Cinta Marí - Dog Calm

19:30 H · EDIFICI HUCHA · SALA D’ACTES
Conferència: “Espacios de poder
y la imagen de la mujer” 
Ester Alba Pagán
Entrada lliure
nnNascuda a València, Ester Alba és titular d’Història 

de l’Art en la Universitat de València. Llicenciada en 
Geografia i Història per la Universitat de València i 
Doctora en Història de l’Art de la Universitat de Va-
lència. La seua recerca se centra en l’àmbit de la 
imatge artística, la representació del poder, des de 
la perspectiva dels estudis visuals i la perspectiva de 
gènere, la crítica d’art, la museologia i el patrimoni 
cultural. Ha participat en diversos projectes d’inves-
tigació, Art i Artistes valencians del segle XIX, Mani-
festacions artístiques de la tradició a la modernitat, 
(1750‐1930), Imatge i devoció. Organitza: Aula Isa-
bel Ferrer  Cicle Aula Isabel Ferrer

 Les propostes sense ressenya de l’11 al 14 de febrer pertanyen a la programació de VI Mice 2018 Mostra In-
ternacional de Cinema Educatiu. Trobareu ressenya i altres detalls en les pàgines especials (10-11) dedicades 
al VI Mice 2018. Organitza: Cefire artisticoexpressiu
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DIUMENGE 11 DE FEBRER 
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció de curtmetratges
d’animació en VOSE. 
Entrada lliure
Apte per a tots els públics. Curts d’animació de la 

directora Aneta Žabková. República Txeca. La vida 
en parella o la criança dels fills són alguns dels 
temes que aquesta jove animadora retrata des de 
l’humor, moltes vegades en col·laboració amb el 
seu marit Michal. La seua filmografia destaca no 
només per la seua alta qualitat artística sinó també 
pels tints humorístics que impregnen les obres. Tot 
i que tracta temes com la paternitat, els problemes 
que comporta la criança dels fills i els desenganys 
matrimonials, els fa tots des d’un punt de vista ple 
d’humor que enganxa l’espectador.

11:30 H · PLAÇA MARIA AGUSTINA
Festa de carrer 

12:15 H · TEATRE DEL RAVAL
Llargmetratge d’animació amb titelles:
“The Journey of the Little Man” 
Radek Beran
Entrada lliure
Aptes per a tots els públics Es basa en el llibre 

infantil Velká cesta maleho muže, nominat per al 
premi Magnesia Litera. L’adaptació es fa a través 
de la representació de titelles dissenyats pel grup 
Buchty a Loutky, que ja va ser responsable del 
treball de titelles per a la pel·lícula Kuky se vrací 
(‘Kuky torna’). Els titelles es mouen en un veritable 
ambient forestal txec. Els problemes quotidians fan 
que l’homenet deixe la seua llar i marxe de viatge a 
la recerca d’aventures.

18:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Inauguració de l’exposició “12 Worlds” per 
part de l’ambaixadora txeca a Espanya

La Mice és un espai de participació i expressió 
mediàtica de l’alumnat i professorat valencià i 
internacional. Un espai audiovisual, d’educació 
en la imatge, de diversió, d’estudi, de cinema, 
de festa i d’intercanvi d’experiències. 

Un festival valencià arrelat a la nostra cultura 
que exporta al món l’excel·lència del treball 
audiovisual a les aules valencianes. 

Del 10 al 24 de febrer de 2018 gaudirem 
de produccions internacionals i valencianes, 
professionals i realitzades en àmbits educa-
tius per l’alumnat. Tallers, ponències, con-
certs i un nombrós ventall d’activitats per 
a l’aprenentatge tant per a l’alumnat com 
per a la formació del professorat i el gaudi 
de les famílies.

Organitza: Cefire artisticoexpressiu
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DE L’11 DE FEBRER AL 10 DE MARÇ
AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS 
“12 Worlds” (‘12 mons’):
Il·lustradors de llibres infantils txecs
Dotze artistes connectats amb un estil original con-

firmat en nombrosos llibres elogiats tant per crítics 
com per lectors. Cada obra representa un especial 
món de llocs, personatges i esdeveniments no 
només en paraules i imatges, sinó també en altres 
mitjans com ara pel·lícules, actuacions, música, 
teatre i fotografia. Exposició cedida per l’Ambaixada 
de la República Txeca a Madrid. Artistes exposi-
tors: David Böhm, Pavel Cech, Dan Cerný, Lucie 
Dvoráková, Vendula Chalánková, Lenka Jasanská, 
Lucie Lomová, Galina Miklínová, Petr Nikl, Jaromír 
Plachý, Vhrsti,...

19:00 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Concert extraordinari
dedicat a la República Txeca
Entrada amb inscripció prèvia
Orquestra simfònica de Castelló sota la direcció de 

Henrie Adams amb l’assistència de l’ambaixadora 
txeca a Espanya.

DILLUNS 12 DE FEBRER
9:00 H · PARANIMF DE L’UJI
Projecció oficial competitiva Curts Secció 
Universitària MICE 2018
Entrada lliure

10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Mice Escolar
Sessions per a centres educatius
Assistència amb reserva prèvia dels centres escolars. 

Projecció de curts realitzats per a la Mostra Interna-
cional de Cinema Educatiu 2018.

10:30 H · PARANIMF DE L’UJI
Masterclass «Game of Thrones»
A càrrec del cap d’animació de la sèrie, Thomas 

Kutschera.

12:00 H · PARANIMF DE L’UJI
Projecció oficial competitiva Curts Secció 
Universitària Mice 2018. Amb jurats en sala.
Assistència amb reserva prèvia de centres escolars

DIMARTS 13 DE FEBRER
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Mice Escolar
Sessions per a centres educatius
Assistència amb reserva prèvia dels centres escolars. 

Projecció de curts realitzats per a la Mostra Interna-
cional de Cinema Educatiu 2018.

DIMECRES 14 DE FEBRER
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Mice Escolar
Sessions per a centres educatius
Assistència amb reserva prèvia dels centres escolars. 

Projecció de curts realitzats per a la Mostra Interna-
cional de Cinema Educatiu 2018.

DIVENDRES  16 DE FEBRER
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Mice Escolar
Sessions per a centres educatius
Assistència amb reserva prèvia dels centres escolars. 

Projecció de curts realitzats per a la Mostra Interna-
cional de Cinema Educatiu 2018.
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DIMECRES 14 DE FEBRER

10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Mice Escolar
Sessions per a centres educatius
nnMés informació en les pàgines 10 i 11  VI Mice 

2018 Mostra Internacional de Cinema Educatiu

18:30 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre de poemes:
“Homo, una experiencia planetaria”
Entrada lliure
nnA càrrec de Vicente Enguídanos i l’autor, Mario Mat-

hor. I el Libro de Amenti, un llibre d’investigació sobre 
el futur desenvolupament de la civilització, programa 
de reeducació planetària. Organitza: Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació del quadern de poesia #10
Entrada lliure
nnOrganiza: Poetas sin sofá

DIJOUS 15 DE FEBRER
MATÍ · TEATRE DEL RAVAL
Teatre escolar Eina d’Escola
nnSessions infantils amb inscripció prèvia. Organitza: 

Eina d’Escola

11:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentem les activitats de les jornades 
“Morella Negra com la Trufa” 
Entrada lliure 
nnJornades de literatura negra i gastronomia de 

la trufa a Morella, que enguany se celebraran el 
23, 24 i 25 de febrer. Hi haurà una xarrada sobre 
els usos de la tòfona en la gastronomia casolana. 
Organitza: @Morellanegra - Jorge García

19:30 H · DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ · SALA RECEPCIONS
Col·loqui amb Fernando Grande-Marlaska: 
“Ni pena ni miedo: un juez, una vida y la 
lucha por ser quienes somos” 
Entrada lliure
nnFernando Grande-Marlaska va nàixer a Bilbao, ha 

passat per pràcticament tots i cadascun dels esta-
ments judicials, fins a acabar en la posició que ocupa 
hui com a membre del Consell General del Poder Ju-
dicial i president de la Sala Penal de l’Audiència Nacio-
nal. Va ingressar el 1987 en la carrera i va passar pels 
jutjats de Santoña, Bilbao i Madrid, fins que el 2006 
es va incorporar com a magistrat a l’Audiència Naci-
onal. Va ser un dels objectius del comando Biscaia de 
la banda terrorista ETA. Organitza: Fundació Caixa 
Castelló  Cicle De razones y hombres

DIVENDRES 16 DE FEBRER
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Mice Escolar
Sessions per a centres educatius
nnMés informació en les pàgines 10 i 11  VI Mice 

2018 Mostra Internacional de Cinema Educatiu

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlies literàries AMART
Entrada lliure
nn“Esto ya lo he vivido en un sueño”, amb Cecilia Al-

bert i Ana Parejo. Podreu escoltar, comentar o partici-
par. Organitza: Llibreria Babel

19:15 H · CASA DE CULTURA · SALA D’ACTES ATENEO
“Mujeres filósofas” 
Entrada lliure
nnPer María Teresa Calderón Lairado. Doctora en Fi-

losofia i Ciències de la Informació. Organitza: Ateneo 
de Castellón  Cicle Mujer, Ciencia y Filosofía

19:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS 
Pasdobles taurins
Banda Municipal de Castelló
nnEntrades amb invitació disponibles en taquilla fins 

a completar l’aforament. Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana
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DISSABTE 17 DE FEBRER
TOT EL DIA · EIXIDA A BENASSAL 
Excursió: “L’invisible món
de la trufa a Seidia” 
Entrada: 10 €, gratis menors 12 anys. 
nnCoincidint amb la celebració de la XV Mostra de la 

Trufa Negra a Benassal. Reserva en medioambiente@
fundacioncajacastellon.es Organitza: Fundació Cai-
xa Castelló   Cicle Castellón en Ruta

10:00 H · PLAÇA SANTA CLARA
XXXI Fira de minerals de Castelló, 2018
nnLa fira de minerals de Castelló és un fòrum d’in-

tercanvi de noves idees, experiències i plans de futur, 
ja que és visitada per investigadors i divulgadors de 
la mineralogia nacional i internacional, que, a més 
d’obtenir nous coneixements, aprofiten el viatge per a 
gaudir d’un bon àpat en els restaurants castellonencs 
i grauers. Aquest any hi haurà una important oferta 
tant de minerals de la nostra Comunitat, com d’arreu 
del món. Es realitzarà els dies 17 i 18 de febrer 2018. 
Organitzen: Ajuntament de Castelló i Grup Geoda

11:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
“Introducció a la programació musical
creativa” a càrrec de DESERT
Entrada lliure amb inscripció prèvia a sasc@uji.es 
o al telèfon 964 72 88 72
nnOrganitzen: Ajuntament de Castelló, UJI i Born 

Music  Cicle Encontres Musicals

11:30 H · SALA ZONA 3
Acrobàcies en família 
Reserva de places: 635 586 084 
nnPares i fills podran fer acrobàcies espectaculars en 

aquesta introducció a una de les disciplines de circ 
més sorprenents. Organitza: Sala Zona 3

12:00 H · ERMITA DE LA MAGDALENA
Nomenament de l’Ermità
honorífic de la Magdalena
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

17:00 H · PLANETARI
La Via Làctia: la nostra ciutat en l’univers
Entrada lliure
nnTaller amb l’objectiu de conéixer i aprendre què és 

la Via Làctia, quina forma té i quin és el nostre lloc dins 
d’aquesta. Organitza: Caleidoscopio Educación 

17:30 H · PLAÇA ILLES COLUMBRETES
VIII Trobada de danses La Nova Escola
nnAmb la trobada de danses de La Nova Escola es 

pretén promoure el folklore de la Comunitat Valenci-
ana, intercanviar els diferents costums dels distints 
llocs de la nostra comunitat. Els grups convidats són: 
grup de danses Arcude de la Vall d’Uixó, grup de dan-
ses d’Onda, grup de danses Aldaia de València, colla 
de dolçaina i tabal, i el grup de danses La Nova Escola. 
Organitza: Grup de danses La Nova Escola

17:30 H · SALA ZONA 3
“Quiero ser mago”
Iván Arribas 
Reserva de places: 635 586 084 
nnUn espectacle ple de sorpreses, màgia i participació 

que narra les increïbles aventures que va viure Iván, 
que ens parla dels personatges màgics que va conéi-
xer. Públic familiar. Organitza: Sala Zona 3
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18:30 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentem “Kim y su boda de cuento de 
hadas”, per Kate Durbin 
Entrada lliure 
nnAquest llibre és la traducció de Kim’s Fairytale 

Wedding, una novel·la sobre la boda de Kim Kar-
dashian amb el jugador de bàsquet Kris Humphries. 
L’autora, que a més d’escriptora és una artista digi-
tal establida a Los Angeles, va fer una transcripció 
meticulosa del programa de televisió que va emetre 
la cerimònia. El llibre fou traduït per Tive Martínez. 
Editat per Cute Killa Press. Organitza: Tive Martínez 
i llibreria Argot

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“La cigüeña dijo sí”
Escenatrama
Entrada: platea 6 € / amfiteatre 5 €
nnEscenatrama interpretarà una obra de Carlos Llo-

pis.Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle Castelló a Escena

DIUMENGE 18 DE FEBRER
11:30 H · PLANETARI
Maqueta de la Lluna 
Entrada lliure
nnAprendrem els aspectes fonamentals de la Lluna, 

la forma que té i com és. Per a això descobrirem les 
experiències dels astronautes que han pogut xafar-la 
i dels astrònoms que l’analitzen. Organitza: Sagals

12:00 H · CAPELLA DE LA PURÍSSIMA SANG
Visita guiada a la capella
de la Puríssima Sang
Entrada lliure
nnPodran concertar-se visites guiades en altres dates 

per a centres escolars o grups. Contacteu mitjançant 
el web www.cofradiadelasangre.com. Organitza: Il-
lustre Confraria de la Puríssima Sang de Jesús

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“La cigüeña dijo sí”
Escenatrama
Entrada: platea 6 € / amfiteatre 5 €
nnEscenatrama interpretarà una obra de Carlos Llopis.

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  Ci-
cle Castelló a Escena



FEBRER 2018  ·  15

DILLUNS 19 DE FEBRER
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art 
d’Adall: “El misterio del duque de Saboya de 
las Grisallas de Sant Pau d’Albocàsser” 
Entrada lliure
nnA càrrec de Soledad Beltrán Boix, professora de 

Llengua i Literatura. Part artística amb el poeta Ma-
nuel Vélez. Acte presentat per Rosa María Vilarroig.
Organitza: Llibreria Babel

19:30 H · CASINO ANTIC
Conferència: “Rembrandt: un genial pintor 
barroco en la cuna del capitalismo. 
Vicente Latre David
Entrada lliure 
nnConeixerem i situarem la innovadora trajectòria 

d’aquest genial pintor barroc. Organitza: Asociación 
Fe y Diálogo

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert de sarsuela
Entrada lliure
nnA càrrec de Carlos Pascual (tenor), Salomé Ro-

dríguez (soprano) i Jose Miguel Moll (pianista). Or-
ganitza: Ajuntament de Castelló  Cicle Los lunes 
concierto

DIMARTS 20 DE FEBRER 
19:30 H · EDIFICI HUCHA · SALA D’ACTES
Conferència d’Ingrid Schillhofer: “500 años 
de la gran Reforma” 
Entrada lliure
nnOrganitza: Aula Isabel Ferrer  Cicle Aula Isabel 

Ferrer

DIMECRES 21 DE FEBRER
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència d’Oxfam-Intermón: “Visions 
d’educació entre Guatemala i Espanya”
Entrada lliure
nnA càrrec d’Esther Paulo, responsable de projectes 

de la Fundació Cívica Novessendes, i Toni Castelló, 
guionista i realitzador. Organitza: Llibreria Babel

19:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Inauguració de l’exposició: 
“Faixa Roja, Faixa Blava”
nnUna exposició produïda pel Museu Valencià d’Etno-

logia junt  el Museu de Pilota de Genovés i l’Ajunta-
ment de Genovés amb l’objectiu de donar a conèixer 
l’esport de la pilota valenciana, una pràctica que gran 
part de la societat reconeix com una de les princi-
pals manifestacions de la nostra cultura. A la mostra 
es podran veure des de com es fabriquen els estris 
(pilotes de vaqueta, didals, guants) passant per entra-
des, cartells, explicacions del joc, diorames de carrers 
i trinquets,...Organitza: Ajuntament de Castelló de 
la Plana

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“Lady Macbeth”
William Oldroyd
Entrada: 3 €
nnEn l’Anglaterra rural de 1865, Katherine viu an-

goixada per culpa del seu matrimoni amb un home 
amargat a qui no vol i de la seua despietada família. 
Quan s’embarca en un apassionat idil·li amb un jove 
treballador, al seu interior es deslliga una força que no 
impedirà que aconseguisca el que desitja. Organit-
zen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Filmote-
ca Valenciana  Cicle Filmoteca Valenciana
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DIJOUS 22 DE FEBRER
10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Road Show
Sessió matinal per a escolars amb cita prèvia
nnPrograma d’educació viària representat pels prota-

gonistes reals d’un accident de trànsit: “un espectacle 
multimèdia d’impacte”. L’objectiu és aconseguir dis-
minuir els accidents dels joves espanyols mitjançant 
una activitat que aconsegueix arribar a sensibilit-
zar-los, ja que utilitza un format proper i acceptable 
per a ells. Organitza: Ajuntament de Castelló de la 
Plana

19:00 H · LLIBRERIA BABEL 
Conferència “Código Nuevo de PNL. Progra-
mación Neurolingüística PNL”
Entrada lliure
nnA càrrec de Fernando Muñoz, neurocoach. Organit-

za: Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller fotogràfic amb Rafa Velasco
Entrada lliure 
nnAprendrem la tècnica fotogràfica amb exemples 

pràctics. Organitza: Amart - Adofa 

20:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Projecció de curtmetratges + col·loqui 
Entrada lliure fins a completar l’aforament.
nnCurtmetratges: Castelló 69, de Rafael Menezo, 

i Dafnis y Cloe, d’Antoni Padrós. Castelló 69 és una 
peça clau per entendre el que va ser l’intent per part 
d’un grup de joves creadors de generar en la nostra 
ciutat un cinema independient, directe i experimental. 
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
Universitat Jaume I  Cicle Sessió Contínua, visibi-
litzant l’audiovisual local

DIVENDRES 23 DE FEBRER
MATÍ · TEATRE DEL RAVAL
Teatre escolar Eina d’Escola
Sessions infantils amb inscripció prèvia.
nnOrganitza: Eina d’Escola

18:30 H · EDIFICI HUCHA · SALA D’ACTES
Espectacle de teatre infantil Trotacuentos: 
“Guillermina, la monstrua que más contami-
na: cuentos ecológicos”
Entrada lliure
nnEs tracta d’un muntatge basat en quatre contes 

en vers d’autoria pròpia, en els quals es ressalta la 
importància de cuidar el medi ambient a través de 
l’ús d’energies renovables, el consum responsable, la 
pesca controlada i el reciclatge. Organitza: Fundació 
Caixa Castelló  Cicle Cuencuentahucha

19:15 H · CASA DE CULTURA · SALA D’ACTES ATENEO
Xarrada: “Pseudociencia en el supermercado”
José Manuel López Nicolás  
Entrada lliure
nnJosé Manuel López Nicolás és divulgador científic i 

professor titular de bioquímica i biologia molecular de 
la Universitat de Múrcia. Membre del grup d’investi-
gació “Bioquímica i Biotecnologia enzimàtica”. És au-
tor de més de 100 articles científics en les principals 
revistes científiques del camp de la nutrició, la bio-
química i la tecnologia dels aliments. Col·laborador en 
diferents projectes de recerca a nivell nacional i inter-
nacional. A més, és responsable del blog de divulgació 
científica Scientia (scientiablog.com). Organitza: Ate-
neo de Castellón  Cicle Mujer, Ciencia y Filosofía
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DISSABTE 24 DE FEBRER
11:30 H · SALA ZONA 3
Cub de Rubik 
Reserva de places: 635 586 084 
nnT’has cansat d’intentar resoldre el cub de Rubik? 

Vine i t’explicarem els trucs i secrets per a aprendre a 
resoldre’l tot sol. Organitza: Sala Zona 3

12:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
So i Soroll: audició en format acústic  
Entrada lliure 
nnEls alumnes de cant de l’acadèmia de música So i 

Soroll faran una audició en format acústic, acompa-
nyats per altres alumnes i professorat del centre, en 
què demostraran el que han estat preparant al llarg 
del curs. Organitza: So i Soroll

17:30 H · SALA ZONA 3
La Pulga Pirata :
“Viaje al centro de las letras”
nnMarta i Júlia son dos lectores entusiastes que 

han començat un viatge al centre de les lletres per a 
buscar les aventures dels seus llibres preferits. Quan 
tornen del seu periple, expliquen les magnífiques his-
tòries que han conegut en els diferents llocs que han 
visitat. Relats plens de fantasia i, sobretot, molt d’hu-
mor. Públic familiar. Organitza: Sala Zona 3

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“Ma tia i les seues coses”
Fadrell
Entrada: platea 6 € / amfiteatre 5 €
nnFadrell interpretarà una obra de Rafael Mendizábal.

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle Castelló a Escena

DIUMENGE 25 DE FEBRER

11:30 H · PLANETARI
Ludoteca STEAM 
Entrada lliure
nnVine a passar un matí divertit amb jocs de taula de 

la ciència, tallers STEAM (Ciència, Tecnologia, Enge-
nyeria, Art i Matemàtiques). i biblioteca de la ciència. 
Organitza: Los Gatos con Batas

12:00 H · PLAÇA DEL PINTOR SOROLLA
Cicle hip-hop / rap: Mortu
nnA més del concert, d’11 a 14 hores gaudirem d’ac-

tivitats de sensibilització, jocs educatius (Jocs de fusta 
per a tota la família) i esports. Organitza: Ajuntament 
de Castelló de la Plana  Cicle Sentim els Parcs

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“Ma tia i les seues coses”
Fadrell
Entrada: platea 6 € / amfiteatre 5 €
nnFadrell interpretarà una obra de Rafael Mendizábal. 

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle Castelló a Escena
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DILLUNS 26 DE FEBRER
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art 
d’Adall, “Los orígenes del cante” 
Entrada lliure
nnA càrrec de José Luis Villena Panadero. Part artís-

tica a càrrec de José Luis Villena, Niño de Aurora (fla-
menc), acompanyat a la guitarra per Héctor Delgado, 
professor de música. Acte presentat per Rosa María 
Vilarroig. Organitza: Llibreria Babel

19:30 H · CASINO ANTIC
El hotel de los poetas 
Entrada lliure
nnRevisió de poemes des del segle d’or fins a l’ac-

tualitat impartit per Julio Alcalá, enginyer industrial i 
poeta. Organitza: ALCAP (Asociación Literaria Cas-
tellonense Amigos de la Poesía)

19:30 H · CASINO ANTIC
Conferència: “Rembrandt: un genial pintor 
barroco en la cuna del capitalismo. Su inno-
vadora trayectoria artística”
Vicente Latre David
Entrada lliure 
nnConeixerem i situarem la innovadora trajectòria 

d’aquest genial pintor barroc. Organitza: Asociación 
Fe y Diálogo

20:00 H · CASINO ANTIC
Amor Fino
Entrada lliure
nnConcert de veu i piano a càrrec de Radomir i Miros-

lava, dos solistes de San Peterburgo, i Bratislav al pi-
ano. El repertori d’aquest grup està composat per una 
varietat de géneres tant de veu com de piano de les 
obres mestre de la música.Organitza: Ajuntament de 
Castelló  Cicle Los lunes concierto

DIMARTS 27 DE FEBRER 

19:00 H · LLIBRERIA BABEL 
“Platea recorda a Carles Santos”
Entrada lliure
nnActe organitzat per Platea, Associació d’Espec-

tadors de Teatre. El passat desembre ens deixava el 
compositor vinarossenc Carles Santos. Tot i que va 
començar la carrera com a pianista, posteriorment es 
va dedicar a altres disciplines creatives com la com-
posició musical, l’escultura, la fotografia, la poesia i la 
dramatúrgia. Era hereu de l’esperit avantguardista que 
destil·lava l’obra de Joan Miró i Joan Brossa. De fet, 
aquests dos artistes catalans li van marcar els inicis 
de la carrera. El 1967 va comprondre i interpretar el 
Concert irregular (1967) de Joan Brossa, que es va 
estrenar a Sant Pau de Vença, Barcelona i Nova York 
per commemorar el 75è aniversari del naixement de 
Joan Miró. La poètica surrealista de Joan Brossa i la 
plàstica simbòlica de Joan Miró van influir molt en 
la concepció escènica i la creació musical de Carles 
Santos. Organitza: Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrades Teléfono de la Esperanza
Entrada lliure 
nnUn lloc on debatre i compartir sentiments. Organit-

za: Teléfono de la Esperanza Castelló

Plaça santa Clara
17 i 18 FEBRER · DE 10 A 22 HORES
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DIMECRES 28 DE FEBRER

9:30 H · TEATRE DEL RAVAL
“El tio Nelo i les festes de Castelló” 
Funcions a les 9:30 i 11:00 hores concertades 
amb centres escolars de Castelló 
nnTres històries il·lustren l’origen de les festes de la 

ciutat de Castelló. En primer lloc, la fundació de la 
ciutat amb les tropes del rei Jaume I i la baixada de 
la població de la muntanya a la Plana. En segon lloc, 
com es construeix una gaiata, símbol de les festes. I, 
finalment, l’origen del Rotllo i canya, la cançó que és 
l’himne de les festes. Un espectacle musical, divertit i 
didàctic, perfecte per a donar a conéixer als més me-
nuts l’origen de les nostres festes. L’espectacle inclou 
cançons originals i d’altres basades en temes tradicio-
nals cantades en directe pels actors. Organitza: Splai 
Teatre  Cicle Teatrescola 2018

18:30 H · TEATRE DEL RAVAL
“Fatima”
Philippe Faucon
Entrada lliure
nnFatima és una musulmana immigrant d’origen 

àrab que és mare de dues filles: Souad, una adoles-
cent rebel de 15 anys, i Nesrine, una jove de 18 anys 
que està començant la universitat i vol ser metgessa. 
Després de la projecció hi haurà debat. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana  Cicle Dona 
i Cinema

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Poetas sin sofá
Entrada lliure 
nnTertúlia poètica on aprendre i compartir poesia. Or-

ganitza: Poetas sin sofá

19:00 H · LLIBRERIA BABEL 
Presentació del llibre infantil “El món de Pao” 
Entrada lliure
nn  A càrrec de l’autor, Josep Arrandis. Il·lustradors: 

Paolo Ferrando i Juan Arrandis. Editor: Manolo Gil. Or-
ganitza: Llibreria Babel
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EXPOSICIONS

 FINS AL 27 DE FEBRER
Becats d’Hàbitat
Artístic 2017
CASA DE CULTURA

Entrada lliure

 Exposició que recull treballs 
de les Beques HAC-La Rectoria: 
Ilusiones encontradas de José 
Ferrer. Instal·lació fotogràfica. 
Estudio fotográfico: Parc Natural 
del Montseny de Narso Vera Ríos. 
Instal·lació fotogràfica. I també 
Beques HAC-Glogauair: El Maestrat 
filmat de Fermín Sales Segarra. 

Horari: de dilluns a divendres 
de 10:00 a 14:00 h i de 17:30 a 
21:00 h.

Organitza: Ajuntament de 
Castelló de Plana

FINS AL 24 FEBRER
Cristóbal Saborit:
“Interiores”
LLOTJA DEL CÀNEM

Entrada lliure

 Exposició fotogràfica. Més informació: http:/ujiapps.uji.es/cultura i, 
per a concertar visites guiades per a grups, heu d’enviar un missatge a 
aula-fotografia@uji.es  o telefonar al 964 728 872, de dilluns a diven-
dres de 10 a 14 hores. Organitza: Universitat Jaume I

DEL 2 AL 18 DE FEBRER
Pablo Tàrrega :
“Arrels i terra”
MUSEU D’ETNOLOGIA

Entrada lliure

 En paraules de Tàrrega: Un 
tros de fusta, arrel, soca, tronc; 
gúbies, mans, ulls i la ment en 
blanc. Secrets eixits de la terra 
que l’arbre transporta a l’espai, 
i que ara s’han quedat pel camí, 
sense temps per a fugir, atrapats 
en la fusta de l’arbre mort. Els 
colps ja no li fan mal, cada incisió 
de la gúbia em dóna un senyal 
per a esbrinar el camí per a trobar 
el secret empresonat. Però no 
sempre es troba el camí correcte, 
la fusta no admet errors.

Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

DEL 21 FEB. AL 19 MARÇ
“Faixa Roja,
Faixa Blava”
MENADOR ESPAI CULTURAL

Entrada lliure

 El valors de la pilota valenciana 
com la cavallerositat, l’honradesa, 
la humilitat, la camaraderia i el 
respecte. La relació entre juga-
dors i espectadors que reconeixen 
si la pilota ha sigut bona o no sent 
unes vegades companys d’equip 
i unes altres rivals. Les parets del 
trinquet, el carrer ple de gent i la 
blanca indumentària on el campió 
porta una faixa roja i l’aspirant 
una blava. Una aposta per difon-
dre la cultura, el coneixement i la 
pràctica de la pilota valenciana.

Organitzen: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

ARRELS I TERRA
Pablo Tàrrega
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 FINS AL 27 DE FEBRER
Juan Rivero: 
“Motius florals”
CENTRE CULTURAL LA MARINA

Entrada lliure

 En paraules de Rivero: L’exube-
rància del color i el serpenteig 
de les línies convida l’espectador 
a reconéixer-se com un individu 
madur que fulmina les convenci-
ons socials del comportament i ho 
sotmet a l’hedonisme primigeni 
per a transformar-ho en so o en 
aroma, en imatge possible o en 
emoció enterrada.

Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana 

FINS AL 28 DE FEBRER
El valencià, 
al cinema!
TEATRE DEL RAVAL

Entrada lliure

 La campanya «El valencià, al 
cinema!» de la Plataforma per 
la Llengua reivindica que els 
espectadors puguen veure amb 
normalitat pel·lícules en valencià 
en l’àmbit cinematogràfic i 
audiovisual: en la gran pantalla, 
o per altres canals, com el DVD o 
el lloguer per Internet. L’expo-
sició itinerant fa balanç de la 
situació de la llengua al món del 
cinema i presenta propostes per 
a dignificar el treball del sector 
audiovisual valencià.

Organitza: Plataforma per la 
Llengua del País Valencià

FINS AL 24 FEBRER
Exposició col·lectiva: 
“13 L Edicions”
GALERIA CÀNEM

Entrada lliure

 13L és un grup d’artistes de 
Barcelona que es va formar el 
1998 i que desenvolupen la seua 
obra sobretot en l’art gràfic, però 
també amb altres mitjans. Tots 
tenen experiència en projectes 
relacionats amb el llibre d’artista 
o bookworks, i coincideixen en el 
fet que un llibre es una seqüència  
temps-espai.

Horari: de dimarts a dissabtes 
d’17:00 a 21:00 hores. Diumenge, 
dilluns i festius tancada.

Organitza: Galeria Cànem

FINS AL 24 FEBRER
Francisco Palmero: “Mujeres”
GALERIA D’ART PICTOGRAMA

Entrada lliure
Organitza: Galeria d’Art Pictograma

VISITES GUIADES
MUSEU D’ETNOLOGIA DE CASTELLÓ

Vols conèixer la extensa col·lecció sobre oficis i formes de 
vida del Castelló dels segles XIX i XX? Tots els dimarts d’11h 
a 12h i els dijous de 19h a 20h. Els dies 8 i 13 de febrer no hi 
haurà visites. Guia: Jordi Ayza. Reserves a: 964 239 101 
681 28 98 86. e-mail: jorayz@castello.es
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22 ·  

Conferència
19:00 H· EDIFICI HUCHA

Conferència
19:30 H · CASINO ANTIC

Concert
20:00 H · CASINO ANTIC

Cicle Sons
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Cicle Filmoteca 
Valenciana
20:00 H · TEATRE RAVAL

Cicle Filmoteca 
Valenciana
20:00 H · TEATRE RAVAL

Conferència
19:30 H · CASINO ANTIC

Concert
20:00 H · CASINO ANTIC

Conferència
19:30 H · CASINO ANTIC

Concert
20:00 H · CASINO ANTIC

Conferència
19:30 H · CASINO ANTIC 

Concert
20:00 H · CASINO ANTIC

Cicle Teatrescola
MATÍ · TEATRE DEL RAVAL

Cicle Dona i Cinema
18:30 H · TEATRE RAVAL

Conferència
19:30 H· EDIFICI HUCHA

Faixa Roja Faixa blava
19:00 H · MENADOR

Cicle Filmoteca
Valenciana
20:00 H · TEATRE RAVAL

Conferència
19:00 H· EDIFICI HUCHA

Taller fotografia
16:00 H · MENADOR
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Ciència en família
17:00 H · PLANETARI

Dones en l’esport
18:30 H · MENADOR

El valencià al cinema
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Fira Minerals
TOT EL DIA · SANTA CLARA

Ciència en família
17:00 H · PLANETARI

Castelló a Escena
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Ciència en família
11:30 H · PLANETARI

Cicle Filmoteca 
Valenciana: El Principito
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Fira Minerals
TOT EL DIA · SANTA CLARA

Ciència en família
11:30 H · PLANETARI

Castelló a Escena
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Conferència Ateneo
19:15 H · CASA CULTURA

Banda Municipal de 
Castellóp
19:30 H· PALAU CONGRESSOS

Eina d’Escola
MATÍ · TEATRE DEL RAVAL

Conferència Ateneo
19:15 H· CASA CULTURA

Audició
12:00 H · MENADOR

Ciència en família
17:00 H · PLANETARI

Castelló a Escena
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Ludoteca
11:30 H · PLANETARI

Sentim els parcs
12:00 H ·

Castelló a Escena
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Cicle Cinemascore 2018. 
XIII Mostra de música en 
directe i cinema
20:00 H · CASA CULTURA

Identitats  a Escena
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Conferència Ateneo
19:15 H · CASA CULTURA

Conferència Ateneo
19:15 H · CASA CULTURA

Expo
19:30 H · MUSEU ETNOLOGIA

Ciència en família
17:00 H · PLANETARI

Castelló a Escena
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

taller robòtica
11:00 H · PLANETARI

Sentim els parcs
12:00 H ·

Castelló a Escena
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Eina d’Escola
MATÍ · TEATRE DEL RAVAL

Road Show Escoles
MATÍ · TEATRE DEL RAVAL

Curtmetratges valencians
20:00 H · MENADOR




