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DIUMENGE 1 D’ABRIL
9:30 H · CAPELLA DE LA SANG
Processó de la Resurrecció 
Banda Municipal
nnOrganitza: Confraria de la Puríssima Sang

11:00 H · PLANETARI
Jocs ludicocientífics
Entrada lliure
nnEls assistents passaran per un circuit de jocs sobre 

la gravetat. Es disposaran tres estacions i els grups rea-
litzaran diverses activitats sobre catapultes i paracaigu-
des. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

12:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“Kubo y las dos cuerdas mágicas”
Travis Knight
Entrada: 3 €
nnKubo viu tranquil·lament en un xicotet poble fins 

que un esperit del passat posa la seua vida de cap per 
avall. Açò causa en Kubo tot un seguit de situacions 
complicades en veure’s perseguit per déus i mons-
tres. Si de veritat Kubo vol sobreviure, abans ha de lo-
calitzar una armadura màgica que una vegada va ser 
vestida per son pare, un llegendari guerrer samurai.
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
Filmoteca Valenciana  Cicle Filmoteca Valenciana 
/ Menuda Filmo

DILLUNS 2 D’ABRIL
8:30 H · LLIBRERIA ARGOT
Setmana del llibre infantil i juvenil
Entrada lliure
nnDel 2 al 7 d’abril: descomptes, ofertes i promoció 

lectora. Organitza: Pilar Bellés

DIMARTS 3 D’ABRIL

9:00 H · PLANETARI
L’Escoleta de Pasqua
Entrada lliure
nnMatrícula oberta. Aforament limitat a 50 places. Del 

3 al 6 d’abril, per a xiquetes i xiquets de 3 a 12 anys. 
Programació amb diversitat d’activitats relacionades 
amb ciència, astronomia, plàstica,... Més informació: 
www.sagals.es/planetario Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

10:30 H · SALA SAN MIGUEL
Taller de còmic per a joves: “Introducció al 
món Art Toys”
Amb inscripció prèvia gratuïta a la Casa Abadia o 
al telèfon 964 232 551
nnEs treballarà la creació de personatges, en el desen-

volupament d’una història des del començament fins 
al final i en el disseny de les vinyetes del còmic. El 
resultat del taller és un còmic creat per cada alumne. 
De dimarts a dijous, del 3 al 5 d’abril. Organitza: Fun-
dació Caixa Castelló

17:00 H · PLANETARI
“La Tierra, ¡es una peonza!”
Entrada lliure
nnAquesta xarrada té com a objectiu conéixer els distints 

moviments de la Terra, la rotació i la translació, així com 
comprendre per què es produeix i quines conseqüències 
té. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Inauguració de l’exposició
de pintura d’Ana Parejo
Entrada lliure
nnOrganitza: Llibreria Babel
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DIMECRES 4 D’ABRIL
17:00 H · PLANETARI
Ciència en família: “Eclipsis”
Entrada lliure
nnEn la sessió dedicada als eclipsis veurem què són, 

com es formen i com els veiem nosaltres. A més, apren-
drem els tipus d’eclipsis que podem apreciar des de la 
Terra. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Taller de escriptura creativa - Fuentetaja
Entrada lliure
nnFuentetaja és un dels col·lectius més importants i 

longeus d’Espanya, que ara ofereix els seus cursos a 
Castelló. Tots els dimecres del mes. Organitza: Talle-
res Fuentetaja

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre “Ruralma”
Pedro Balbuena Pérez
Entrada lliure
nnRuralma és una invitació a la utilització del major jo-

guet que qualsevol xiquet podria tindre, la seua pròpia 
imaginació. Un facilitador de l’enginy creatiu, un esti-
mulant de l’aprenentatge. Perquè el seu futur depén 
d’ell. Organitza: Llibreria Babel

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“Lumière! Comienza la aventura” 
Thierry Frémaux
Entrada: 3 €
nnEn 1985, els germans Auguste i Louis Lumière van 

inventar el cinematògraf. Naixia així el cine, un llen-
guatge basat en les imatges en moviment. De tota 
la producció de Lumière, aquest film arreplega 108 
pel·lícules restaurades que donen mostra de l’obra 
d’aquests pioners, potser els primers autors del cine. 
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
Filmoteca Valenciana  Cicle Filmoteca Valenciana 

DIJOUS 5 D’ABRIL
17:00 H · PLANETARI
Ciència en família: “Volcans i terratrémols” 
Entrada lliure
nnEn aquesta sessió dedicada als volcans i terratrémols 

veurem què són, com es produeixen i com afecten la 
Terra. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
“Un hombre de mano”
nnNovel·la negra presentada pel seu autor, Salvador 

Bayona. Organitza: ACEN Editorial

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Lectura comentada d’“El Quijote”
Entrada lliure
nnOrganitza: Planeta Lento

19:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
“Los limoneros”
Etz Limon, Eren Rikilid
Entrada lliure
nnSalma, una vídua palestina, té un litigi amb el mi-

nistre de Defensa israeliana. La casa d’aquest, a la 
frontera palestí-israeliana, limita amb el seu camp 
de llimoners. Quan les autoritats decideixen que els 
arbres han de ser talats perquè representen una 
amenaça per al ministre de Defensa i la seva famí-
lia, Salma decideix emprendre una batalla legal per 
salvar els seus llimoners. Organitzen: BDS Castelló i 
Ajuntament de Castelló de la Plana

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Lo que deja el ficus cuando se poda”
Entrada: 6 / 10 €
nnTeatre a benefici de l’Associació Rett Castellón Or-

ganitza: Asociación Española Síndrome de Rett
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DIVENDRES 6 D’ABRIL
17:00 H · PLANETARI
Ludoteca STEAM
Entrada lliure
nnVine a passar un matí divertit amb jocs de taula 

de la ciència, tallers STEAM i biblioteca de la ciència. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre “Miradas. Máscaras”
Entrada lliure
nnA càrrec de Javier Más d’Editorial Alejandría i per 

les seues autores, Eloísa Aldás y Mª Elena Torrejon-
cillo. Us hi esperem, podeu escoltar, comentar o par-
ticipar. Organitza: Llibreria Babel

21:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Ruth Lorenzo
Entrada: 12 € · Entrades a www.ruthlorenzo.com
nnLoveaholic és el segon disc d’estudi de la cantant 

i compositora Ruth Lorenzo. L’artista murciana arriba 
per presentar el seu nou treball, compost majorment 
en anglés i produït per Red Triangle, responsables 
d’alguns dels èxits d’artistes com Little Mix, Charlie 
Puth o Green Day. Ruth Lorenzo s’endinsa en un so 
que connecta amb bandes internacionals com Ima-
gine Dragons, Muse o Coldplay. Organitza: Ruth Lo-
renzo Productions

DISSABTE 7 D’ABRIL
17:00 H · PLANETARI
“Descobrint Albert Einstein”
Entrada lliure
nnAquesta xarrada té com a objectiu conéixer i 

aprendre qui és Albert Einstein i la importància que 
tenen els seus estudis i teories en la ciència i parti-
cularment en la astronomia. Organitza: Ajuntament 
de Castelló de la Plana

18:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre “Lawless: Cacería en 
los distritos’’
Gemma Cardera Gil
Entrada lliure
nnA càrrec de José Antonio Moreno i la seua autora 

Gemma Cardera Gil. Organitza: Llibreria Babel

18:00 H · SALA FUNDACIÓ DÁVALOS–FLETCHER
Concert homenatge a Manuel Babiloni
Conjunt de guitarres “Mestre Babiloni”
Entrada lliure
nnUn any més, els alumnes del guitarrista Manuel 

Babiloni, sobtadament desaparegut ara farà tres anys, 
volen honrar la memòria del seu mestre amb aquest 
recital. Així, es continua la tradició del Curs Internacio-
nal de Guitarra que Manuel Babiloni va dirigir a Caste-
lló al llarg de vint anys i que sempre oferia un concert 
com a cloenda. Obres de G. Sanz, F. M. Torroba i K. 
Fujii. Organitzen: Fundació Dávalos-Fletcher i Fun-
dació Guitarrista Manuel Babiloni 

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“La venganza de Don Mendo”
Grup de Teatre El Taronger
Entrada: platea 6 € / amfiteatre 5 €
nn Interpretació d’una obra de Pedro Muñoz Seca. Or-

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

20:00 H · FOUR SEASONS
Mario Cobo
Entrada: 10 € / 12 €
nnDesprés de dos anys seguits de gira amb Loquillo 

i sabent que tindria uns mesos lliures a principis de 
2018 Mario Cobo va decidir ficar-se a l’estudi amb 
els seus benvolguts Alfonso Alcalá (contrabaix/baix) i 
Marco Antonio López (bateria) disposat a gravar quatre 
temes que rondaven pel seu cap des de feia temps. 
Quatre temes nous que veuen la llum en forma d’EP 
editat per Sleazy Records que serveixen, a més, d’ex-
cusa perquè el cantant i guitarrista torne a repassar el 
seu repertori en directe sense oblidar els seus orígens 
en The Nu Niles ni el seu passat recent en Los Mambo 
Jambo. Organitza: Four Seasons
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DIUMENGE 8 D’ABRIL
11:00 H · PLANETARI
Contacontes científics: Katia Krafft
Entrada lliure
nnConeix la vida i aventures de Katia Krafft i aprén so-

bre geologia i vulcanologia amb aquest divertit conte. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

12:00 H · PLAÇA DE LA BONAIGUA
Cicle metal / hardcore: Razón de odio
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 Plana 

 Cicle Sentim els Parcs

12:00 H · TEMPLET DEL PARC RIBALTA
Banda de Musica Santa Quitèria de Tírig
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

 Cicle Concerts al Templet

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“La venganza de Don Mendo”
Grup de Teatre El Taronger
Entrada: platea 6 € / amfiteatre 5 €
nn Interpretació d’una obra de Pedro Muñoz Seca. Or-

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

DILLUNS 9 D’ABRIL
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nnJaume Garcia ens parlarà sobre “Coneixent Caste-

lló”. La part musical a càrrec de l’alumnat del Conser-
vatori Professional de Música Mestre Tàrrega. Orga-
nitza: Llibreria Babel

20:00 H · CASINO ANTIC
Concert de Besarabia
Entrada lliure
nnGrup format per Heidi Erbrich (violí i viola), Jau-

me Pallardó (baglama, laouto de Creta i ud) i Eva 
Mª Domingo (veu, riq, darbukka, daf, bendir i davul). 
Besarrabia naix de la complicitat de tres músics que 
recorren les músiques de la península Balcànica. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Los Lunes concierto

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Concert d’Eleanor Friedberger
Entrada lliure
nnEleanor Friedberger, que va formar part del grup 

The Fiery Furnances, ens presenta el seu darrer àlbum 
Rebound. Amb la seua veu com a principal arma, Fri-
edberger ve amb un eclèctic repertori, rock d’inspira-
ció 70’s, pop clàssic i també un so més electrònic. Re-
bound és un treball elegant amb un so anys 80, on les 
caixes de ritme es noten a cada cançó. Organitzen: 
Ajuntament de Castelló de la Plana i Septiembre 
Recuerdos  Cicle Primavera Sons

DIMARTS 10 D’ABRIL
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrades Dog Calm: “¿Pasear con tu perro es 
un calvario?”
Entrada lliure
nnVeniu i buscarem solucions. Tots els segons dimarts 

de mes. Organitza: Dog Calm i Cinta Marí

19:30 H · EDIFICI HUCHA · SALA D’ACTES
Conferència: “Los desafíos de la educación 
en Europa y en España”
Eugenio Nasarre
Entrada lliure
nnOrganitza: Aula Isabel Ferrer

DIMECRES 11 D’ABRIL
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Icona i la Cultura popular. “La gent de la 
Setmana Santa a Castelló”
Entrada lliure
nnA càrrec de Joaquín Borrás Llorens de la Confraria 

Cristo de Medinaceli de Castelló. Organitza: Llibreria 
Babel
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DIJOUS 12 D’ABRIL
9:30 H · TEATRE DEL RAVAL
Teatre en anglés curs 2017-2018
Funcions concertades amb centres escolars
nnA les 9:30 hores The Teeth, The Mouse & The 

Monster i a les 11:15 hores The Time Machine. Orga-
nitza: Forum Theatre & Education

11:00 H · MUSEU D’ETNOLOGIA
Exposició Coeducart
Entrada lliure
nnMés detalls a les pàgines d’exposicions. Organitza: 

Ajuntament de Castelló de la Plana i STPV Castelló

18:30 H · LLOTJA DEL CÀNEM
Conferència: “Normalització de topònims”
César Mateu i Beltran i Guillem Castany Garcia
nnCèsar Mateu és el cap del Servei de Dinamitza-

ció Lingüística de l’Ajuntament d’Almassora i Guillem 
Castany és professor de l’EPA Tirant lo Blanc (l’Alcora) 
que ens explicaran com ha estat la normalització del 
topònim a les seues localitats, el procés administratiu 
i els pros i contres que s’han trobat. Organitza: Ajun-
tament de Castelló de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Signatura de llibres d’“El último Gin Tónic”
Rafael Soller
Entrada lliure
nnOrganitzen: Ed. Contrabando i Manuel Turégano

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció de la pel·lícula “La plaga”
Neus Ballús
Entrada lliure
nnUn sorprenent i premiat retrat de la vida a l’entorn 

rural del Vallès Oriental. Organitzen: Ajuntament de 
Castelló de la Plana i Amnistia Internacional

19:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
“Inch’Allah”
Anaïs Barbeau – Lavalette
Entrada lliure
nnEn un camp de refugiats palestí de Cisjordània, 

Chloé, una jove canadenca, cuida a dones embarassa-
des. La seua relació amb persones que es troben a ban-
da i banda dels murs farà canviar les seues creences. 
Organitzen: BDS Castelló i Ajuntament de Castelló

DIVENDRES 13 D’ABRIL
MATÍ · TEATRE DEL RAVAL
Teatre Escolar Eina d’Escola
nnSessions infantils amb inscripció prèvia. Organitza: 

Eina d’Escola

18:30 H · SALA SAN MIGUEL
Teatre infantil amb Mira Rosana:
“Pies: pasito a pasito”
Entrada lliure
nnPies és un espectacle de dansa i teatre en què la 

pallassa Pupetes iniciarà els més xicotets en el món 
de la dansa i del moviment a partir del joc. En aquesta 
obra, Pupetes es troba atrapada en un joc de grans 
dimensions. Organitza: Fundació Caixa Castelló 

 Cicle Cuencuentahucha

19:00 H · FUNDACIÓ DÁVALOS – FLETCHER
Entrega de premis IX Concurs de Pintura i 
Dibuix Jóvens Artistes Curs 2017-18
nnEntrega de premis del IX Concurs de Pintura i Dibuix 

Jóvens Artistes Curs 2017-18 amb la possibilitat de 
visitar l’exposició de pintures del propi concurs. Or-
ganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana, IES 
Joan Baptista Porcar i Fundació Dávalos-Fletcher

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Contacontes “El sueño de Andrés” 
Entrada lliure
nnOrganitza: Associació Asperger

19:00 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA
Inauguració de l’exposició “Insomnia”
Entrada lliure
nnMés detalls a les pàgines d’exposicions. Organitza: 

Ajuntament de Castelló de la Plana

19:15 H · CASA DE CULTURA · SALA D’ACTES ATENEO
Conferència: “Lo extraordinariamente
pequeño: Nanociencia y nanotecnología”
Victor Velasco Rodríguez
Entrada lliure
nnVicepresident del Consell Superior d’Investigacions 

Científiques (CSIC). Organitza: Ateneo de Castellón



8 ·  

20:00 H · MENADOR · SALA DE CONFERÈNCIES
Concert amb Elle Belga i Ramón Godes
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnMés informació: http://ujiapps.uji.es/cultura/ Orga-

nitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Uni-
versitat Jaume I  Cicle Encontres Musicals

20:00 H · FOUR SEASONS
Thorpedians
Entrada: 7 €
nnThorpedians són una banda amb vocació 2Tone i 

revival reggae, influenciats pel rock&roll i soul dels 60. 
Organitza: Four Seasons

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
7a Lliga d’improvisació teatral de Castelló 
Entrada lliure
nnEn la Lliga d’Improvisació els equips s’encaren per 

a crear les millors històries possibles. Més informació 
a: www.improplana.com Organitzen: Ajuntament de 
Castelló de la Plana i Improplana

DISSABTE 14 D’ABRIL
10:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
III Jornades de la Xarxa Sanitària
Solidària de Castelló
Inscripció gratuïta
nnEnguany les jornades es presenten amb el títol de 

“70 años de la Declaración Universal de los DHH: Re-
alidades y retos del Derecho a la Salud”. Inscripcions 
gratuïtes en https://redsanitariasolidariacastellon.wor-
dpress.com/ Organitza: Xarxa Sanitària de Castelló

16:00 H · ERMITA DE SANT ROC DE CANET
Bureo popular
nnA càrrec del Grup Ramell. Organitzen: Ajuntament de 

Castelló de la Plana i Associació Cultural Grup Ramell

17:00 H · PLANETARI
Ciència en família: “Taller de química”
Entrada lliure
nnTractarem els aspectes bàsics de la química i veu-

rem diversos exemples de reaccions. A més, prepara-
rem un circuit de minipràctiques perquè els alumnes 
puguen tocar els materials i realitzar experiments. Or-
ganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

17:30 H · SALA ZONA 3
“Quiero ser mago”
Ivan Arribas 
Reserva d’entrades: 635 586 084
nnUn espectacle ple de sorpreses, màgia i participa-

ció, que narra les increïbles aventures que va viure 
Ivan, els personatges màgics que va conèixer i fins i tot 
revela algun secret ben guardat que el va dur a acon-
seguir seu somni de ser mag. Organitza: Sala zona 3

18:30 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació de llibre: “Las campanas no son 
solo para las iglesias”
Entrada lliure
nnUna fantàstica novel·la per l’autora top 10 de novel·la 

romàntica Yolanda Quiralte. La presentació serà a càr-
rec de Pere Cervantes. Organitza: Esencia Editorial

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Presentació: “Detective corazón”.
Entrada gratuïta
nnAtrevix-te a ser un detectiu d’emocions! Organitza: 

Detective corazón

20:00 H · FOUR SEASONS
The Tibbs
Entrada: 10 € / 12 €
nnDes d’Amsterdam, una molt ballable i recomana-

ble proposta de garage soul amb tocs de blues, funk, 
jazz i surf. Banda inspirada en l’època daurada de la 
música soul i les referències al Memphis Soul i Nor-
then Soul, amb repertori de temes propis i versions 
de clàssics. Festa presentació del 10é aniversari de 
Nomepierdoniuna. Organitza: Four Seasons



DIUMENGE 15 D’ABRIL
MATÍ · JÉRICA – VIVER
Jérica-Viver: Por la orilla del Palancia 
Entrada: 10 €. Gratuïta per a menors de 12 anys
nnPartint del nucli urbà de Jérica, realitzarem una 

excursió circular recorrent els marges dret i esquerre 
del Palància, descobrint encantadors paratges com 
les coves del Sargal de Viver o el meandre natural de 
la Vuelta de la Hoz de Jérica. A més, ens endinsarem 
pels nuclis urbans per a conéixer preciosos racons 
com el Parc de La Floresta de Viver, el carrer San 
Roque de Jérica, o l’antiguitat que desprenen els re-
cintes murallats de la vila de Jérica. La ruta discorre-
rà entre horts tant de secà com de regadiu, pinedes, 
molins i fonts. Organitza: Fundació Caixa Castelló 

 Cicle Castelló en Ruta

11:00 H · PLANETARI
Ciència en família: “La Terra”
Entrada lliure
nnEn aquest taller estudiarem les peculiaritats del 

nostre planeta, les seues capes internes i externes, 
per què hi ha vida i com hem de cuidar-lo perquè les 
generacions pròximes puguen gaudir-ne com nosal-
tres. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

12:00 H · TEMPLET DEL PARC RIBALTA
Banda Municipal de Castelló
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Concerts al Templet 

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

tes per a centres escolars o grups organitzats. Cal 
contactar a través de la pàgina web de la confraria: 
www.cofradiadelasangre.com. Organitza: Molt Il·lustre 
Confraria de la Puríssima Sang de Jesús

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Festival Folklòric.Festivitat de Sant Jorge i 
dia d’Aragó
nnActuacions de les nostres Escoles de Folklore i el 

Grup Folklòric del Centre Aragonés de Castelló. Orga-
nitza: Ajuntament de Castelló de la Plana i Centre 
Aragonés de Castelló

DILLUNS 16 D’ABRIL
9:15 H · CEIP ANTONIO ARMELLES
L’Escola Canta: La Banda Municipal
nnLa Banda Municipal actuarà a les 9:15 h en el CEIP 

Antonio Armelles i a les 11:15 h en el CEIP Estepar.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

10:00 H · CASA DE CULTURA
Recital de flauta travessera
Entrada lliure
nnLa professora Maite Aguilar prepara l’audició de 

flauta travessera de la seua aula del conservato-
ri. Organitza: Conservatori Superior de Música 
Salvador Seguí de Castelló 

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Entrada lliure
nnManel Esteve Vidagany ens parlarà de “Per què la 

memòria històrica?” La part musical anirà a càrrec 
de l’alumnat del Conservatori Professional de Música 
Mestre Tàrrega. Organitza: Llibreria Babel

19:00 H · ASSOCIACIÓ ELS MESTRETS
Exposició de trapes. Samarretes serigrafiades 
amb relleu de les trapes d’alcantarillat
nn Inauguració novedosa d’aquesta exposició buscant 

noves visions i tendències a l’art. Organitzen: Ajunta-
ment de Castelló, AVV Els Mestrets i IES La Plana

19:30 H · EDIFICI HUCHA · SALA D’ACTES
Xarrada col·loqui de Víctor Palmero:
“De Onda al Mirador de Montepinar”
Entrada lliure
nnEl castellonenc Víctor Palmero (Onda, 1969) és un 

actor, guionista i productor espanyol de teatre, cine i 
televisió. Des de molt xicotet va tindre clar que volia 
ser actor. En 2002, amb tan sols 13 anys, va fer la 
seua primera incursió en el món del cine. En 2008 
Víctor es va traslladar a València on inicià els seus es-
tudis d’Art Dramàtic. Després de dos anys de carrera 
arribà el seu primer paper protagonista en televisió en 
la sèrie valenciana de Canal 9 Unió Musical Da Capo 
a la qual seguiria Senyor Retor on l’actor interpretava 
a un jove sagristà de la parròquia d’un poble rural 
fictici.Organitza: Fundació Caixa Castelló  Cicle de 
Razones y Hombres
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19:30 H · CASINO ANTIC
Conferència: “Mirar y entender la vida
desde la fragilidad”
José Mª Marín Sevilla
Entrada lliure
nnA càrrec d’aquest sacerdot, doctor en Teologia i vi-

cari de la parròquia de Sant Pere del Grau. També va 
ser consiliari general, de La Frater. Organitza: Asoci-
ación Fe y Diálogo

20:00 H · CASINO ANTIC
Zoniaz
Entrada lliure
nnGrup conformat per Sonia Valero (veu), Armando 

Jauregui (contrabaix), Josevi Zorrilla (percussió), Ja-
vier Bernart (bateria), Antonio Castellanos (guitarra) 
i Nacho Flors (guitarra). Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana  Cicle Los Lunes Concierto

DIMARTS 17 D’ABRIL
9:15 H · CEIP LLUÍS REVEST
L’Escola Canta: La Banda Municipal
nnLa Banda Municipal actuarà a les 9:15 h en el CEIP 

Lluís Revest i a les 11:15 h en el CEIP Sanchis Yago.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

18:00 H · BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Contacontes “Transforma-contes”
Contaclown
Entrada lliure (edat recomanada de 4 a 8 anys)
nnEls llibres poden transformar-se en altres objectes, 

transformar històries populars i inclús transformar 
la nostra forma de mirar. Selecció de contes que es 
transformen i ens transformen. Para atenció perquè no 
et deixaran igual. Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrada “Inteligencia emocional
para padres y madres”
Entrada lliure
nnOrganitza: Centro CRECE Castellón

19:30 H · EDIFICI HUCHA · SALA D’ACTES
Conferència d’Antonio Arbeloa García:
“La cultura como segundo oficio”
Entrada lliure
nnOrganitza: Aula Isabel Ferrer

DIMECRES 18 D’ABRIL
9:15 H · CEIP CARLES SALVADOR
L’Escola Canta: La Banda Municipal
nnLa Banda Municipal actuarà a les 9:15 h en el CEIP 

Carles Salvador i a les 11:15 h en el CEIP Censal. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

12:00 H · FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
“Recuperació del nom de Castelló: una 
reivindicació històrica i lingüística”
Vicent Garcia, Lluís Gimeno i Bartomeu Prior (UJI)
nnVicent Garcia és doctor en Història, especialitzat en 

drets forals dels territoris de la Corona d’Aragó entre 
els segles XII i XVII. Lluís Gimeno és doctor en Filolo-
gia Romànica, especialista en història de la llengua i 
en dialectologia. Bartomeu és director del Servei de 
Llengües i Terminologia de l’UJI. Organitza: Ajunta-
ment de Castelló de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Presentació del llibre “En búsqueda
del éxito educativo”
Entrada lliure
nnA càrrec d’Agustín Casalta, cofundador de Conecta 

con tu hijo, mestre i formador. I pel seu autor, Francis-
co Javier Oliver Gavaldá. Organitza: Llibreria Babel

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
“Moonlight”
Barry Jenkins
Entrada: 3 €
nnDividida en tres segments, narra la infància, ado-

lescència i maduresa de Chiron, un xic afroamericà, 
orfe de pare, que creix en un suburbi deprimit i con-
flictiu de Miami. La pel·lícula mostra les dificultats 
que Chiron té per a relacionar-se amb les persones 
del seu entorn i com afronta el seu desenvolupament 
afectiu i la seua homosexualitat. Organitzen: Ajun-
tament de Castelló de la Plana i Filmoteca Valen-
ciana  Cicle Filmoteca Valenciana
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DIJOUS 19 D’ABRIL
18:00 H · ESPAI PÚBLIC DE LECTURA CENSAL
Contacontes: “El mundo mágico de Gloria Fuertes”
Rebombori
Entrada lliure (edat recomanada de 4 a 8 anys)
nn  “Una vez vi una cucaracha. No me gustó nada. Al 

principio era un colibrí de alegres colores, que floraba 
en el aire.... BZZZZZZ... Pero al atravesar la barrera 
del sueño se convirtió en una cucaracha negra y fea. 
El negro es un color que no tiene color...” Així comença 
la innocent Gloria a recitar episodis, contes, cançons, 
endevinalles... Jocs i cançons descobrint la rima d’in-
nocents paraules. Organitza: Ajuntament de Castelló

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció de la pel·lícula C.R.A.Z.Y
Jean-Marc Vallée
Entrada lliure
nnQuan Zach entra en l’adolescència i descobreix que 

és diferent dels altres, reprimirà les seues tendències 
més profundes per a no perdre l’amor de son pare. Però, 
sobretot, el que Zac busca és poder mantindre la relació 
amb son pare. Organitza: Amnistia Internacional

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Lectura comentada d’”El Quijote”
Entrada lliure
nnOrganitza: Planeta Lento

19:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
“Checkpoint Rock, canciones desde Palestina”
Fermin Muguruza, Javier Corcuera
nnDels anuncis publicitaris i el neó de Tel Aviv a la po-

bresa i desesperança dels territoris ocupats de Gaza i 
Cisjordània, Checkpoint Rock s’acosta a músics molt 
diferents; un recorregut que canviarà la visió que es 
té d’aquest poble en conflicte. Organitzen: BDS Cas-
telló i Ajuntament de Castelló de la Plana

DIVENDRES 20 D’ABRIL
MATÍ · TEATRE DEL RAVAL
Teatre Infantil en anglès per a escolars 
nnObres de teatre en anglès per a escolars de la zona. 

Organitza: Face 2 Face Theatre Company

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència Codi Nou de PNL. Programació 
Neuro Linguística PNL
Entrada lliure
nnA càrrec de Fernando Muñoz, neurocoach.  Orga-

nitza: Llibreria Babel

19:00 H · CASA DE CULTURA
Presentació del llibre:
“Rememorando el pasado”
José Luis Blasco
Entrada lliure
nnUnes paraules d’agraïment de l’autor, unes parau-

les del presentador de l’acte i, en acabar, firma de lli-
bres. Organitza: Editorial Sar Alejandría

19:15 H · CASA DE CULTURA · SALA D’ACTES ATENEO
Conferència “Física y metafísica”
Alfredo Tiemblo
Entrada lliure
nnProfessor d’Investigació, del Consell Superior d’Inves-

tigacions Científiques. Organitza: Ateneo de Castellón

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
7a Lliga d’improvisació teatral de Castelló
Entrada lliure
nnMés informació www.improplana.com Organitzen: 

Ajuntament de Castelló de la Plana i Improplana

20:00 H · FOUR SEASONS
Deadyard + Laverge
Entrada: 6 € / 8 €
nnDeadyard és l’última mostra d’energia rock amb 

base punk eixida de Barcelona, amb músics forjats 
en bandes com Cannibal Queen, The Rippers o ‘77. 
Organitza: Four Seasons

20:30 H · CASAL JOVE DEL GRAU · SALA D’ACTES
Concert Associació Musical Castàlia
Entrada lliure
nnOrganitza: Associació Musical Castàlia
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DISSABTE 21 D’ABRIL
10:00 H · PLAÇA MAJOR
Festival benèfic a favor de la investigació
del Síndrome MEF2C
II Aniversari Associació MEF2C
nnActe solidari organitzat per l’Associació Síndrome 

MEF2C per a celebrar el seu segon aniversari, sensibi-
litzar i informar sobre aquesta malaltia minoritària. Vos 
animem a gaudir d’un dia en clau de solidaritat, amb 
tallers infantils, castells unflables, rifa solidària i les ac-
tuacions dels grups musicals Sentiment Rociero i Oja-
na a partir de les 12:00 h, i Trobadorets a partir de les 
18:00 h. Organitza: Associació Síndrome MEF2C

10:00 H · SALA ZONA 3
Abracadabra: iniciació a l’il·lusionisme
Entrada: 30 €
nnUs invitem a endinsar-nos en l’apassionant món de 

la màgia, on aprendrem els fonaments tècnics de l’il·lu-
sionisme i practicarem jocs de màgia de gran impacte. 
Una proposta magnífica. A partir de 9 anys. Reserva de 
places: 635 586 084. Organitza: Sala zona 3

12:00 H · LLIBRERIA EL PASSEIG
Taller i presentació del conte “Qui viu ahí?” 
Anna Escrig i Carles Ube Efe
Entrada lliure
nnÉs un àlbum il·lustrat amb temàtica d’habitatge, que 

parla de vida en comunitat, d’acollida, de migracions 
i d’autogestió. La història comença amb una rabosa 
que arriba a una casa abandonada i hi entra a viure. 
Aquesta història parla de tu, d’ella, de nosaltres. Parla 
d’habitar i habitar-nos, d’acollir i ser acollits, i que tot 
és possible si ho pensem i ho fem junts. Organitza: 
Llibreria El Passeig

17:00 H · PLANETARI
Ciència en família: canvi climàtic
Entrada lliure
nnEn aquesta sessió ens conscienciem del problema 

global que comporta el canvi climàtic. N’analitzarem 
les causes, conseqüències i solucions, i intentarem 
comprendre quin fonament científic avala aquesta 
realitat. Organitza: Ajuntament de Castelló de la 
Plana

17:30 H · SALA ZONA 3
Acrobàcies en família
Entrada: 5 €
nnMares, pares i fills podran fer acrobàcies especta-

culars en aquesta introducció al món del circ. Reserva 
de places: 635 586 084.Organitza: Sala Zona 3

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
XXIII Festival de Màgia de Castelló
Entrada: 3 €
nnFestival de Màgia que comptarà amb la participació 

del mags MagDani, Carlos Ferrer, Mag Laguer, Iván Ar-
ribas, Mago Pinchito, amb la presentació per part del 
Mag Kostu.Organitzen: Ajuntament de Castelló de 
la Plana i Grup Màgic Castelló

20:00 H · FOUR SEASONS
My Chemical Romance Tribute Band
Entrada: 6 € / 9 €
nnMy Chemical Romance Tribute Band farà un repàs 

dels 4 àlbums de la banda de Nova Jersey que va can-
viar tota una generació. Interpretaran els seus temes 
més coneguts. Organitza: Four Seasons

DIUMENGE 22 D’ABRIL
11:00 H · PLANETARI
Exploradors, com orientar-se? 
Entrada lliure
nnAquest taller té com a objectiu conéixer la histò-

ria dels exploradors i mariners de l’antiguitat i com 
s’orientaven amb l’ajuda de les estreles. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

12:00 H · HORT DELS CORDERS
Espectacle pel Dia Mundial de la dansa:
“Rojo Estándar”
La Nórdika Circo&Danza
nnDos éssers oposats es troben en una escena banya-

da pel surrealisme, on els colors marquen el seu ritme, 
i en la qual l’amor, guiat pel circ i la dansa, és peça 
clau durant tot l’espectacle. Organitzen: Ajuntament 
de Castelló de la Plana i Universitat Jaume I
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12:00 H · TEMPLET DEL PARC RIBALTA
Banda Municipal de Castelló
nnEl matí del diumenge disfruta de la música de 

banda en un entorn singular de la nostra ciutat. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana  

 Cicle Concerts al Templet

12:00 H · PLAÇA ILLES COLUMBRETES
Cicle metal / hardcore: Guilles
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 Plana 

 Cicle Sentim els Parcs

17:00 H · ERMITA DE LA MARE DE DÉU DEL LLEDÓ
Actuació del grup infantil Trobadorets en el 
concurs “Vine a pintar a Lledó”
nnAmb motiu de l’acte “Vine a pintar a Lledó”, actua-

ció del grup de música infantil Trobadorets. Organit-
zen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Confraria 
Mare de Déu del Lledó

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
XXIII Festival de Màgia de Castelló
Entrada: 3 €
nnFestival de Màgia que comptarà amb la participació 

del mags MagDani, Carlos Ferrer, Mag Laguer, Iván Ar-
ribas, Mago Pinchito, amb la presentació per part del 
Mag Kostu.Organitzen: Ajuntament de Castelló de 
la Plana i Grup Màgic Castelló

DILLUNS 23 D’ABRIL
9:15 H · CEIP BENADRESSA
L’Escola Canta: La Banda Municipal
nnLa Banda Municipal actuarà a les 9:15 h en el CEIP 

Benadressa i a les 11:15 h en el CEIP Vicent Marçà. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

TOT EL DIA · PLAÇA NA VIOLANT D’HONGRIA
Dia mundial del llibre a Babel. Sant Jordi. 
nn10% de descompte a Babel, tot el dia. “Paradeta” 

amb les novetats literàries, llibres per a totes les edats i 
temàtiques. Organitza: Llibreria Babel

19:30 H · CASINO ANTIC
“Machismo y feminismo en la obra de Cervantes”
Pilar Bellés
Entrada lliure
nnLlicenciada en Filologia Anglesa i professora d’an-

glés en Infantil i Primària. Organitza: ALCAP (Asocia-
ción Literaria Castellonense Amigos de la Poesía) 

20:00 H · CASINO ANTIC
Maria Igual Trio
Entrada lliure
nnProjecte format per Panchi (guitarra), Juan de Ri-

bera (piano) i Maria (veu). Proposta a base de jazz 
fusió, de la bossa nova al swing, passant per tropicà-
lia, balades, música tradicional, els Beatles o boleros. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 

 Cicle Los Lunes Concierto

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Gala Premis Ciutat de Castelló
Entrada amb invitació · Reserves a: 964 227 556
nnLliurament dels Premis Ciutat de Castelló. S’ator-

guen els Premis de Ciències Experimentals i Tecno-
logia, d’Humanitats, d’Arts Plàstiques, de Teatre, de 
Literatura Infantil il·lustrada Tombatossals, per la Pau, 
Castelló a Escena i d’Investigació Etnogràfica. Presen-
tació a càrrec de Susana Lliberós i pregó pel Dia del 
Llibre a càrrec de Violeta Tena i el grup Somtresons 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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DIMARTS 24 D’ABRIL
9:15 H · CEIP PINTOR CASTELL 
L’Escola Canta: La Banda Municipal
nnLa Banda Municipal actuarà a les 9:15 h en el CEIP 

Pintor Castell i a les 11:15 h en el CEIP Mestre Canós.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

18:00 H · BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Contacontes: “Il·lustríssima Il·lustració”
Rebombori
Entrada lliure (edat recomanada: de 4 a 8 anys)
nnContacontes que apropa l’evolució del pensament 

des dels orígens de la Humanitat fins a la Il·lustració. 
Unl viatge a través de contes i metàfores. Contacontes 
creat per encàrrec del MUVIM per a apropar una part del 
contingut de l’exposició permanent del museu a menors 
de 8 anys. Descobrirem com d’important és la unió en-
tre homes i dones intel·ligents per a resoldre enigmes i 
assolir metes a través de la història d’un mandril. Orga-
nitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrades “Teléfono de la Esperanza”
Entrada lliure
nnAprendre a gestionar les emocions és una de les 

ferramentes que hem de conéixer i aplicar per a evitar 
l’ansietat, la depressió o la soledat. Organitza: Telé-
fono de la Esperanza Castelló

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art 
d’Adall. “El futur de l’Acord del Grau, reptes i 
dificultats després de tres anys”
Entrada lliure
nnA càrrec d’Ignasi Garcia Felip, regidor de Transpa-

rència i Modernització de l’Ajuntament de Castelló. 
Organitza: Llibreria Babel

19:30 H · CASINO ANTIC
Conferència:
“Peregrinar al interior”
Vicente Espluges Ferrer
Entrada lliure
nnÉs membre de la fraternitat missionera Verbum Dei 

i desenvolupa la seua labor a la parròquia de Nostra 
Senyora de les Amèriques de Madrid. Organitza: Aso-
ciación Fe y Diálogo

19:30 H · EDIFICI HUCHA · SALA D’ACTES
Conferència: “La realidad de la ficción. La 
soprano Herminia Gómez, La Spagnoletta”
Pasqual Mas i Usó
Entrada lliure
nnOrganitza: Aula Isabel Ferrer

DIMECRES 25 D’ABRIL
9:15 H · CEIP CASTALIA
L’Escola Canta: La Banda Municipal
nnLa Banda Municipal actuarà a les 9:15 h en el CEIP 

Castalia i a les 11:15 h en el CEIP Enric Soler i Godes 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

18:30 H · TEATRE DEL RAVAL
“En el camí”
Jasmila Zbanic
Entrada lliure
nnDesprés de ser acomiadat del treball per la seua ad-

dicció a la beguda, Amar accepta un treball en una co-
munitat musulmana fonamentalista. Lluna aconsegueix 
anar a visitar-lo i descobreix, enmig d’un paratge idíl·lic, 
un món desconegut i ple de rituals, on homes i dones 
viuen completament separats. Després de la projecció, 
hi haurà debat. La pel·lícula es projectarà en valen-
cià. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Cicle Dona i Cinema

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Tertúlia poètica “Poetas sin sofá” 
nnCompartim poesia. Organitza: Poetas sin sofá

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferència d’Oxfam Intermón. “Qué es y el 
porqué del Banco de Alimentos de Castelló”
Entrada lliure
nnA càrrec de Luis Prada i Susana Escudero, del Banc 

d’Aliments de Castelló. Organitza: Llibreria Babel
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DIJOUS 26 D’ABRIL

TOT EL DIA · PLAÇA SANTA CLARA
Fira del llibre
nnFira del Llibre del 26 d’abril fins al 6 de maig. Ho-

raris de dilluns a divendres de 10:00 h a 13:30 h i de 
17:00 h a 21:00 h. Festius de 10:30 h a 14:00 h i de 
17:30 a 21:00 h. Organitzen: Gremi de Llibreters i 
Ajuntament de Castelló de la Plana

9:30 H · UNIVERSITAT JAUME I
Congrés: “Els màrgens del pensament: hete-
rodoxia, màgia i sabers de salvació”
Entrada amb inscripció prèvia.
nnPer a més informació: www.estudiosclasicos.org o 

al correu electrònic: seecvalc@gmail.com Organit-
zen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Sociedad 
Española de Estudios Clásicos

18:00 H · ESPAI PÚBLIC DE LECTURA CENSAL
Contacontes “Animacontes”
Contaclown
Entrada lliure (edat recomanada: de 4 a 8 anys)
nnContarem contes de gossos i gats, lloros i xiquets/

es, elefants i peixets… Uns contes divertits en què 
molts dels protagonistes tindran quatre potes per a 
córrer, orelles d’elefant per a escoltar i una gran boca 
per a somriure. Organitza: Ajuntament de Castelló

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT
Xarrades “Violencia cero”
Entrada lliure
nnUn debat sobre la violència en totes les seues face-

tes: en l’àmbit familiar, el treball…Organitzen: Muje-
res contra la Violencia i Llibreria Argot

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Lectura comentada d’”El Quijote”
Entrada lliure
nnOrganitza: Planeta Lento

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Projecció: “Profesor Lazhar”
Philippe Falardeau
Entrada lliure
nnBachir Lazhar, un humil mestre de Primària d’origen 

algerià, és contractat en un col·legi de Mont-real per a 
substituir una professora que s’ha suïcidat penjant-se 
dins de l’aula. A l’escola, Lazhar entra en contacte 
amb un grup de xiquets que estan molt afectats pel 
tràgic succés. Però Lazhar entén bé el dol de l’alumnat  
perquè ell també ha patit una gran pèrdua. Organit-
zen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Amnistia 
Internacional

19:30 H · EDIFICI HUCHA · SALA D’ACTES
Xarrada col·loqui: “Contra todo esto”
Manuel Rivas
Entrada lliure
nnManuel Rivas (la Corunya, 1957) és escriptor, po-

eta, assagista i periodista. Des de molt jove va treba-
llar en premsa i els seus reportatges i articles estan 
reunits en El periodisme es un cuento (1997), Mujer 
en el baño (2003) i A cuerpo abierto (2008). Una 
mostra de la seua poesia està recollida en l’antologia 
El pueblo de la noche (1997) i La desaparición de la 
nieve (2009). Organitza: Fundació Caixa Castelló 

 Cicle Condición Literal

20:00 H · MENADOR · SALA DE CONFERÈNCIES
Projecció de curtmetratges locals i col·loqui
Entrada lliure fins a completar l’aforament
nnEs projectaran els curtmetratges “Pueblo”, d’Elena 

López Riera, i “Lejano”, de David Beltrán i Mari. Més 
informació en: http:/ujiapps.uji.es/cultura Organit-
zen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Univer-
sitat Jaume I  Cicle Sessió Contínua, visibilitzant 
l’audiovisual local
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DIVENDRES 27 D’ABRIL
13:30 H · GALERIA OCTUBRE
Inauguració d’exposició: “El viaje mexicano” 
Bernard Plossu
Entrada lliure
nnConsulteu la ressenya i els detalls en la pàgina 

d’exposicions. Organitza: Galeria Octubre

17:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL
Visita amb els autors de les exposicions
dels espais de Castelló
Entrada lliure
nnEl Menador Espai Cultural, Llotja del Cànem, 

Galeria Cànem, Casa de Cultura de Castelló, Mu-
seu Etnogràfic de Castelló, Zona Artes Visuales 
i el Museu de Belles Arts de Castelló. Organit-
zen: Ajuntament de Castelló de la Plana i UJI 
 Cicle Imaginària 2018

19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Conferencia “Món tecnològic:
oportunitats i límits”
Jordi Sanahuja i Carmen Tolos
Entrada lliure
nnOrganitza: Babel i Instituto de Terapia Gestalt

19:15 H · CASA DE CULTURA · SALA D’ACTES ATENEO
Conferència: “Bertrand Russell. Teoría del 
conocimiento”
José Vicente Carceller Milián
Entrada lliure
nnCatedràtic de Filosofia. Organitza: Ateneo de 

Castellón

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL
7a Lliga d’improvisació teatral de Castelló
Entrada lliure
nnEn la Lliga d’Improvisació els equips s’encaren 

per a crear les millors històries possibles a par-
tir dels títols proposats pel públic. 20 actors i ac-
trius, 4 equips, 6 partits, 1 final. El públic, el jutge 
més exigent, decidirà qui guanya votant les impro-
visacions que li agraden més. Teatre en estat pur. 
Tots els divendres des del 13 d’abril fins al 25 de 
maig. Més informació al web: www.improplana.com 
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana 
i Improplana

20:00 H · DIVERSOS ESPAIS
IV Fira de teatre breu de Castelló La Ravalera 
Entrada: 1 peça 4 €, itinerari complet: 15 € (inclou 
consumició)
nnVenda d’entrades: anticipada: a partir del 16 d’abril 

a la Llibreria Babel, en internet www.tictactiquet.com 
i durant els dies de la fira a la taquilla situada a la 
plaça Major a partir d’una hora abans de les funcions.
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
La Ravalera Teatre

20:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL · ATRI
Recordare Ensemble: 
“Nuit d’Étoiles Debussy, in memoriam”
Entrada lliure
nnSandra Ferró (Soprano) i Jaume Gimeno (Arpista) 

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana 
 Festival de Música de Cambra Sons de Primavera

20:00 H · FOUR SEASONS
Tributo ZZ Top / Lynyrd Skynyrd (Chaqueteros)
Entrada: 6 € / 8 €
nnChaqueteros es forma el 2008 per a muntar una 

festa de tribut al rock-and-roll a la Sala Monasterio de 
Barcelona cada primer divendres de mes. Per a això, 
els promotors Senén Armengol (Popular 1) i Maite Car-
dó (Popular 2) ajunten els únics músics capaços d’ac-
ceptar el repte de tocar un repertori nou cada mes. 
Organitza: Four Seasons

FUNCIONS

Divendres, dissabtes i dilluns (30 d’abril) 

a partir d
e les 20h. 

Diumenges a partir d
e les 18h.

PREUS

1 peça: 4 €

Itinerari complet: 15 € (inclou consumició).

VENDA D’ENTRADES

Anticipada: a partir d
el 16 d’abril a la 

Llibreria Babel, C/ Guitarrista
 Tàrrega, 20 

de Castelló.

Internet: www.tictactiquet.com

Durant el dies de la fira: a la taquilla 

situada a la Plaça Major a partir d
’una 

hora abans de les funcions.
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5 peces 

de microteatre
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DISSABTE 28 D’ABRIL

10:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL · SALA D’ACTES
Trobada Imaginària:
fotografia en primavera 2018
Entrada lliure
nnConferències, projeccions i presentacions de 

col·lectius. Es farà els dies 28 i 29 d’abril. Horaris: 
dissabte 28 d’abril de 10 a 20 hores i diumenge 29 
d’abril de 10 a 14:30 hores Organitzen: Ajuntament 
de Castelló de la Plana i Universitat Jaume I 
 Cicle Imaginària 2018

10:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Les 4Ps en salut: Participativa, Personalitza-
da, Preventiva i Predictiva
Entrada lliure per als socis d’AVIS@
amb inscripció prèvia 
nnL’Associació Valenciana d’Informàtics de Sanitat, 

organitza la X jornada tècnica anual on es convoca 
els professionals dedicats a la informàtica sanitària, 
i on el tema d’enguany serà per una banda, discutir 
els avanços aconseguits respecte al diagnòstic basat 
en evidències, i per un altra posar de manifest la ido-
neïtat dels mecanismes per obtindre un nou sistema 
d’informació. Organitzen: Ajuntament de Castelló 
de la Plana i Associació Valenciana d’Informàtics 
de Sanitat

17:00 H · PLANETARI
Ciència en família: els vents 
Entrada lliure
nnAprendrem a interpretar la direcció del vent i a me-

surar-ne la intensitat. A més, coneixerem fenòmens 
com els tornados, huracans o tifons. Organitza: 
Ajuntament de Castelló de la Plana

17:30 H · PÉRGOLA DE CASTELLÓ
Gala benèfica a favor d’ASPAS Castelló
Donatiu: 6 €
nnExhibició de ball acrobàtic, zumba, arts marcials, 

malabars, cançons i personatges infantils. Organit-
zen: Ajuntament de Castelló de la Plana, ASPAS 
Castellón i Gimnàs Esport Castelló

20:00 H · ESGLÈSIA DE SANT AGUSTÍ
L’estança harmònica:
“Nulla in mundo pax sincera”
Entrada lliure
nn Isabel Alcaraz (soprano), Josep Rius (flautes de 

bec), Víctor Yusà (violí), Miguel Angel López (violí), Mi-
quel Falomir (viola), Anna Pitarch (violoncel) i Manel 
Sifre (clavicèmbal). Organitza: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana  Festival de Música de Cambra 
Sons de Primavera

20:00 H · DIVERSOS ESPAIS
IV Fira de teatre breu de Castelló La Ravalera 
Entrada: 1 peça 4 €, itinerari complet: 15 € (inclou 
consumició)
nnVenda d’entrades: anticipada: a partir del 16 d’abril 

a la Llibreria Babel. També a www.tictactiquet.com i 
durant els dies de la fira a la taquilla situada a la pla-
ça Major a partir d’una hora abans de les funcions. 
La Ravalera és una aposta pel teatre de petit format 
i en espais no convencionals, afavorint la proximitat i 
sinergies amb el públic. Organitzen: Ajuntament de 
Castelló de la Plana i La Ravalera Teatre

20:00 H · SALA SAN MIGUEL
Inauguració de l’exposició fotogràfica:
“Entramats”
Entrada lliure
nnConsulteu la ressenya i els detalls en la pàgina d’ex-

posicions. Organitza: Fundació Caixa Castelló
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DIUMENGE 29 D’ABRIL

11:00 H · PLANETARI
Taller de robòtica 
Entrada lliure · Edat recomanada: de 3 a 6 anys
nnAprén a programar un robot de forma fàcil i diver-

tida. Aforament limitat: 30 places. Organitza: Ajunta-
ment de Castelló de la Plana

18:00 H · DIVERSOS ESPAIS
IV Fira de teatre breu de Castelló La Ravalera 
Entrada: 1 peça 4 €, itinerari complet: 15 €
nnVenta d’entrades: anticipada: a partir del 16 d’abril 

a la Llibreria Babel, en internet www.tictactiquet.com 
i durant els dies de la fira a la taquilla situada a la 
plaça Major a partir d’una hora abans de les funcions.
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i 
La Ravalera Teatre

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL
Música de Cambra: “La luna es un pozo chico” 
Entrada: 3 €
nnFlavio Ferri-Benedetti (Contratenor) i Daniel Guerola 

Benito (Guitarra). Organitza: Ajuntament de Castelló 
de la Plana  Festival de música de Cambra Sons 
de Primavera

DILLUNS 30 D’ABRIL
19:00 H · LLIBRERIA BABEL
Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art 
d’Adall. “1998-2018 Federació Valenciana 
de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT), 20 anys 
donant identitat amb la dolçaina i el tabal a 
les comarques valencianes”
Entrada lliure
nnA càrrec de Juanjo Trilles Font, president de l’FVDiT. 

Audició de dolçaina i tabal a càrrec de l’alumnat del 
Conservatori Professional de Música Mestre Tàrrega. 
Organitza: Llibreria Babel

19:30 H · CASINO ANTIC
Conferència: “Armonizar nuestra interiori-
dad en el mundo hacia la construcción de 
comunidades significativas”
Alicia Guidonet Riera
Entrada lliure
nnÉs doctora en Antropologia Social per la Universitat 

de Barcelona. És docent a l’Escola de Ciències de la 
Universitat de Vic i fa classes de matèries que tracten 
aspectes relacionats amb la societat. Organitza: Aso-
ciación Fe y Diálogo

19:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS
Concert “Cantata Mariae”
Banda Municipal de Castelló
nnOrganitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

20:00 H · CASINO ANTIC
Música de Cambra: “Pasacalles de la vida”
Entrada lliure
nnCyrille Gerstenhaber (Soprano i viola de gamba) 

Sabrina Martin Guinaldo (clavecín) Jean-Christophe 
Frisch (director musical i traverso). Organitza: Ajun-
tament de Castelló de la Plana  Cicle Los Lunes 
Concierto / Festival de música de Cambra Sons de 
Primavera

20:00 H · DIVERSOS ESPAIS
IV Fira de teatre breu de Castelló La Ravalera 
Entrada: 1 peça 4 €, itinerari complet: 15 €
nnVenda d’entrades: anticipada: a partir del 16 d’abril 

a la Llibreria Babel. També a www.tictactiquet.com Or-
ganitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i La 
Ravalera Teatre
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FINS AL 13 D’ABRIL
Convocatòria d’ajudes de la Fundació Caixa 
Castelló i Bankia per a la realització
de projectes d’Acció Social 2018
Programa d’ajudes
nnBankia i Fundació Caixa Castelló obrin la con-

vocatòria dirigida a entitats d’àmbit social i sense 
ànim de lucre de la província de Castelló. Es poden 
presentar projectes dirigits a fomentar l’ocupació i 
l’autonomia personal, i idees que ajuden a millorar 
la qualitat de vida per a majors, persones amb dis-
capacitat o altres col·lectius en risc d’exclusió social. 
Organitza: Fundació Caixa Castelló

DURANT TOT EL MES
Guardians del Planeta: Convocatòria de 
Jornades d’Educació Ambiental patrocinades 
per a centres educatius
Programa d’ajudes 
nnFundació Caixa Castelló, en consonància amb el 

seu compromís de fomentar la conservació de la 
naturalesa i el benefici social, celebra aquesta Con-
vocatòria de Jornades Ambientals, que es farà a les 
aules i al medi natural, dirigida als centres docents 
no universitaris de Castelló. Per a això col·labora 
al 100 % amb els centres educatius en els seus 
programes d’educació ambiental patrocinant activi-
tats mediambientals amb la finalitat d’impulsar el 
contacte amb la naturalesa, la curiositat i capacitat 
d’observació i desenvolupar coneixements i actituds 
que fomenten la preservació i millora del mitjà, i la 
cooperació i implicació individual en la resolució de 
problemes ambientals de l’entorn. Organitza: Fun-
dació Caixa Castelló

ALTRES CONVOCATÒRIES
D’INTERÉS
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EXPOSICIONS

DEL 12 AL 18 D’ABRIL
Exposició
“Coeducart”
MUSEU D’ETNOLOGIA
Entrada lliure

 Una exposició que recull 
i dóna visibilitat a diferents 
treballs realitzats per l’alumnat 
de diferents centres d’ensenya-
ment de la província de Castelló. 
Les i els estudiants van de-
senvolupar treballs connectats 
amb el 25-N (Dia Internacional 
de l’Eliminació de la Violència 
contra la Dona) i del 8-M (Dia 
Internacional de la Dona).

Organitzen: Ajuntament de 
Castelló de la Plana i STEPV 
Castelló

DEL 4 AL 23 D’ABRIL 
Arts plàstiques del Premi 
Ciutat de Castelló 2018
CASA DE CULTURA
Entrada lliure

 Exposició que recull les obres 
sel·leccionades per al Premi 
Nacional d’Arts plàstiques Ciutat 
de Castelló 2018. Una mostra 
emmarcada en paral·lel a la Gala 
dels Premis Ciutat de Castelló, 
on s’atorguen els Premis de 
Pintura, Literatura Infantil il·lus-
trada Tombatossals, de Teatre 
Castelló a Escena, de Ciències 
Experimentals; Humanitats i per 
la Pau.

Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

DEL 7 AL 28 D’ABRIL
Beatriz Soler Piñana: 
“Insomnia”
CENTRE CULTURAL LA MARINA
Entrada lliure

 Lluny del model visual sicalíp-
tic i pornogràfic de l’actualitat, 
el discurs present en Insomnia 
explora la capacitat d’insinuar el 
cos i mostrar el sexe des d’una 
perspectiva natural i positiva. 
Sense prejudicis i dins de l’última 
tendència boudoir: una línia 
discursiva personal i suggeridora 
allunyada de manierismes. Una 
reflexió sincera sobre l’amor i el 
sexe, entre l’implícit i l’explícit.

Organitza: Ajuntament de 
Castelló de la Plana

FINS AL 15 D’ABRIL
Fotografies de Babi Rodríguez: 
“La llum de les idees: la dona”
LLOTJA DEL CÀNEM
Entrada lliure

 Més informació en: http:/ujiapps.uji.es/cultura

Organitzen: Ajuntament de Castelló i UJI

FINS AL 7 D’ABRIL
Colección Juan Redón: 
“Red*on Toy*s”
SALA SAN MIGUEL
Entrada lliure

 Retrospectiva de la col·lecció de joguets artístics.

Organitza: Fundació Caixa Castelló
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DEL 12 AL 18 D’ABRIL
Exposició de fotografia: 
“Realidades y retos del 
Derecho a la Salud”
MENADOR ESPAI CULTURAL 

Entrada lliure

 Exposició del Premi de Foto-
grafia. Podeu consultar bases i 
premis del concurs en: https://
redsanitariasolidariacastellon.
wordpress.com/

Organitza: Xarxa Sanitària de 
Castelló

FINS AL 22 D’ABRIL
Exposició “Realisme soci-
al valencià en la Col·lecció 
Martínez Guerricabeitia” 
MENADOR ESPAI CULTURAL

Entrada lliure

 Col·lecció pictòrica, comissa-
riada per Pascual Patuel, reuneix 
imatges des de l’òptica de la 
crítica social i va arribar a la 
Universitat de València el 1999 
gràcies a la donació del col·lecci-
onista i mecenes, Jesús Martínez 
Guerricabeitia. Una mostra del 
patrimoni universitari més crític 
i menys complaent amb molts 
aspectes de la realitat contem-
porània. 

Organitzen: Ajuntament de 
Castelló de la Plana i UJI

FINS AL 9 DE MAIG 
“The Fourth Wall” 
Irina Novarese 
GALERIA CÀNEM

Entrada lliure

 Després de contemplar 
aquests espais i vore com han 
arribat a ser el que són i com 
són utilitzats per diferents grups 
de població, Irina ha plasmat 
tota la seua observació en una 
sèrie d’imatges mitjançant 
gravats, textos, escultures i un 
llibre d’artista. Un collage d’im-
pressions, pensaments i visions 
que donen compte de les idees i 
els projectes sobre la planifica-
ció urbanística, de l’arquitectura 
de les ciutats. 

Organitza: Galeria Cànem

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. El 29 d’abril no hi 
haurà visites. Guia: Jordi Ayza. Reserves a: 964 239 101 · 
681 289 886. E-mail: jorayz@castello.es

DEL 6 D’ABRIL AL 5 MAIG
Pilar Peláez :
“De Buril y Materia”
PICTOGRAMA
Entrada lliure

 Inauguració a les 19:00 hores i l’actua-
ció de “Sir Arthur” a les 20:30 hores.
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DEL 27 D’ABRIL A L’1 DE MAIG
Exposició: “1, 2, 3...”
Fotografies de Maya Marja Jankovic
MENADOR ESPAI CULTURAL · ATRI

 Horari de la sala de dilluns a divendres de 10 a 
20:30 hores, dissabtes de 10 a 14 hores i de 17 a 
20:30 hores, diumenges i festius de 10 a 14 hores. 
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana 
i Universitat Jaume I

DEL 27 D’ABRIL AL 26 DE MAIG
Exposició: “Latinoamérica”
Fotografies de Javier Arcenillas
CASA DE CULTURA

 Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i de 
17:30 a 21 hores. Organitzen: Ajuntament de Cas-
telló de la Plana i Universitat Jaume I

DEL 27 D’ABRIL AL 27 DE MAIG
“Haití: Los espíritus en la tierra”
Fotografies de Luis Alcalá del Olmo
MUSEU D’ETNOLOGIA DE CASTELLÓ

 Horari de dimarts a dissabte de 10.30 a 13.30 ho-
res i de 17.30 a 21 hores. Diumenges i festius de 9 a 
14 hores. Organitzen: Ajuntament de Castelló de 
la Plana i Universitat Jaume I

DEL 27 D’ABRIL AL 28 DE MAIG
Exposició: “ Nomepierdoniuna x 10”
Fotografies de Carme Ripollés,
Pau Bellido, Ángel Sánchez, Paco Poyato 
i Adrián Morote
ESPAI URBÀ CARRER CERVANTES

 Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Pla-
na, Universitat Jaume I i Nomepierdoniuna

DEL 27 D’ABRIL AL 2 DE JUNY
Exposició fotogràfica: “Dirty Season”
Photo Collective Kamerades
LLOTJA DEL CÀNEM

 Horari de dimarts a dijous de 18:30 a 20:30 hores, 
divendres i dissabtes d’11:30 a 13:30 i de 18:30 a 
20:30 hores. Organitzen: Ajuntament de Castelló 
de la Plana i Universitat Jaume I

DEL 27 D’ABRIL AL 2 DE JUNY
Exposició: “La verdad de lo innegable”
Fotografies d’A2 Creative Photos. Projec-
te de Sandra Brunori i Ainhoa Anaut
MENADOR ESPAI CULTURAL · ATRI

 Horari de la sala de dilluns a divendres de 10 a 
20:30 hores, dissabtes de 10 a 14 hores i de 17 a 
20:30 hores, diumenges i festius de 10 a 14 hores. 
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana 
i Universitat Jaume I

DEL 27 D’ABRIL AL 2 DE JUNY
Exposició: “One night_una nit”
Fotografies de Jordi Cervera
MENADOR ESPAI CULTURAL · ATRI

 Horari de la sala de dilluns a divendres de 10 a 
20:30 hores, dissabtes de 10 a 14 hores i de 17 a 
20:30 hores, diumenges i festius de 10 a 14 hores. 
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana 
i Universitat Jaume I

IMAGINÀRIA
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DEL 27 D’ABRIL AL 2 DE JUNY
Exposició: “El viaje mexicano” 
Fotografies de Bernard Plossu
GALERIA OCTUBRE · CAMPUS UNIVERSITAT JAUME I

 Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13:30 hores 
i de 16:00 a 20:30 hores. Organitza: Universitat 
Jaume I i Fotogaleria Railowsky

DEL 27 D’ABRIL AL 2 DE JUNY
Exposició col·lectiva:
“Projecció Imaginària 2018”
MENADOR ESPAI CULTURAL · ATRI

 Horari de la sala de dilluns a divendres de 10 a 20:30 
hores, dissabtes de 10 a 14 hores i de 17 a 20:30 
hores, diumenges i festius de 10 a 14 hores. Orga-
nitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i UJI

DEL 27 D’ABRIL AL 30 DE JUNY
Exposició: “Un paseo por Pekín”
Fotografies de Carlos Sebastiá 
MERCAT CENTRAL DE CASTELLÓ

 Organitzen: Ajuntament de Castelló de la 
Plana, UJI, Mercat Central de Castelló i Con-
sorci de Museus de la Generalitat Valenciana

DEL 28 D’ABRIL AL 2 DE JUNY
Exposició: “Entramats”
Fotografies de Pilar Beltrán Lahoz 
SALA SAN MIGUEL

 L’artista Pilar Beltrán (Castelló, 1969) articula l’ex-
posició “Entramats” a partir del concepte de teixit, 
entés no sols en relació amb el tèxtil i històricament 
associat a la labor femenina, sinó també com a es-
tructura social, política i afectiva. En la mostra es 
recullen diverses obres recents en diàleg amb tre-
balls anteriors que, partint d’històries individuals i 
concretes, qüestionen problemàtiques globals. Ho-
rari: de dilluns a dissabte de 17:30 a 20:30 hores. 
Organitza: Fundació Caixa Castelló

LES EXPOSICIONS DEL
PLANETARI DE CASTELLÓ

Exposició Illes Columbretes
 Dins del conveni entre la Generalitat Valenciana i 

l’Ajuntament de Castelló que va situar el centre d’in-
formació de la reserva natural terrestre de les Illes 
Columbretes en les instal·lacions del Planetari també 
s’inclou una exposició que juntament amb un àudio 
guiat acosten el visitant a les illes, la seua naturalesa i 
la seua història. *Exposició resident.

Exposició Mineralogia i Paleontologia
 Una altra exposició que està evolucionant any a any 

correspon als camps de la Mineralogia i la Paleontolo-
gia. Un de les aportacions importants és la informació 
relacionada amb l’excavació del jaciment de dinosau-
res del cretaci Ana, a Cinctorres, en la comarca dels 
Ports. *Exposició resident.

Exposició Fotografia Astronòmica
 Consisteix en un doble conjunt d’imatges. D’una 

banda,  fotografies celestes que ens acosten a la re-
alitat de l’Univers, i de l’altra, un conjunt pictòric amb 
interpretacions que la realitat ha inspirat en l’autor 
dels quadros. *Exposició resident.

FINS AL 15 D’ABRIL
Exposició Itinerant:
“Maies, tradicions del Sol” 
PLANETARI DE CASTELLÓ

 Aquesta exposició fotogràfica consisteix en una 
mostra de l’art, l’arquitectura i l’artesania de la cultura 
maia. Com a complement a l’exposició comptem amb 
la projecció de planetari digital “Arqueoastronomía 
Maya: Observadores del cielo”, que es projecta els 
dissabtes a les 17h en idioma castellà. 

Les exposicions del Planetari són d’entrada lliure. 
L’accés a les exposicions residents queda en funció 
de les característiques de les exposicions itinerants. 
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana




