12-14 d’octubre
fotografia Chusmi10 · disseny joanrojeski.com

SERVEIS

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

La programació pot estar subjecta a canvis
Per a més informació www.castello.es
Edita i coordina: REGIDORIA DE CULTURA, Ajuntament de Castelló
Col·labora: FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ i LLIBRERIA ARGOT
En portada: JUAN PERRO. 4a Mostra Arts Escèniques
Disseny i maquetació: MINERAL GRÀFICS · mineralgrafics.com
CS 483-2018

ACTIVITATS INFANTILS
PROJECCIÓ / DOCUMENTAL / CINEMA
MÚSICA
ARTS ESCÈNIQUES
XARRADA / CONFERÈNCIA / LITERATURA
TRADICIONS / CULTURA LOCAL

OCTUBRE 2018 · 3

DILLUNS 1 D’OCTUBRE
9:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció: “Ocells de pas”

Olivier Ringere · França, Bèlgica, 2015
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Doblada al valencià · 84’
Per a protegir i salvar un ocell, les protagonistes
nn
de la pel·lícula, Cathy i Margaux, s’escapen i emprenen una aventura de llibertat, un periple en el qual
descobrim molt més sobre elles mateixes que sobre
el rescat d’un palmípede. Organitza: Ajuntament de
Castelló Cicle Dia Internacional de les Xiquetes
17:00 H · CONVENT RELIGIOSES CAPUTXINES

Exposició de pintura “Color e imaginación”

Juan Montañés
Dins l’11a Mostra Popular: Castelló, la seua gent,
nn
arrels, música i costums. Organitza: Associació Cultural de Festes Sant Francesc i Santa Clara d’Assís
19:00 H · SANT FRANCESC DE LA FONT

Homenatge a Tombatossals: actuació de la
Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn

Cicle de Música i Dansa a les Ermites de Castelló

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Conferència del Col·lectiu
d’Escriptors Valencians

Entrada lliure
El Col·lectiu d’Escriptors Valencians ens proposa
nn
un seguit d’activitats al voltant de la cultura. Conferències, xarrades i presentacions literàries converteixen aquest grup en un dels més actius a Castelló.
Organitzen: CEVA i Llibreria Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall
Presentació del llibre d’Ediciones HOAC “Propienn

dad de la empresa y bien común”, a càrrec de Paco
Porcar, historiador i militant HOAC. Coordina Marisa
Saavedra Muñoz. Organitza: Llibreria Babel
20:30 H · COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CASTELLÓ

Inauguració de l’exposició “Arquitectura per
un món millor”
Organitza: Col. Territorial d’Arquitectes de Castelló
nn

DIMARTS 2 D’OCTUBRE
17:00 H · CONVENT RELIGIOSES CAPUTXINES

Exposició de pintura “Color e imaginación”

Juan Montañés
Exposició programada dins de l’11a Mostra popunn
lar: Castelló, la seua gent, arrels, música i costums.
Organitza: Associació Cultural de Festes Sant
Francesc i Santa Clara d’Assís
18:00 H · BIBLIOTECA MUNICIPAL

Contacontes: “Hi havia una altra vegada”

Rebombori
Entrada lliure, edat recomanada de 4 a 8 anys
Els contes que mai ens van contar. Contes en què
nn
la Caputxeta és més llesta que el llop, Blancaneu es
nega a netejar la casa als nans i l’Home de Llauna
ensenya a plorar altres xics perquè no li fa vergonya
plorar. La Sireneta, després d’haver estat muda tant de
temps, alça la seua veu per tal de defensar els drets
dels animals de la mar... i els seus propis drets! Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Conferència sobre el llibre “Crónica criminal
de Castellón 1937-2017”

Juan Salom Escrivà
Entrada lliure
Aquest llibre recull quasi dos centenars de casos
nn
exposats amb rigor jurídic, amb un llenguatge concís
i clar per a neòfits, en què va intervindre o ha tingut
coneixement documental l’autor, fiscal durant quaranta-cinc anys, trenta d’aquests exercits a la Fiscalia de l’Audiència Provincial de Castelló. Organitza:
Llibreria Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Inauguració de l’exposició
de pintura de Jaime Sidro
Entrada lliure
Organitza: Llibreria Babel
nn
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DIMECRES 3 D’OCTUBRE

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

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

9:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció: “Ocells de pas”

Olivier Ringere · França, Bèlgica, 2015
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Doblada al valencià · 84’
Per a protegir i salvar un ocell, les protagonistes
nn
de la pel·lícula, Cathy i Margaux, s’escapen i emprenen una aventura de llibertat, un periple en el qual
descobrim molt més sobre elles mateixes que sobre
el rescat d’un palmípede. Organitza: Ajuntament de
Castelló Cicle Dia Internacional de les Xiquetes

17:00 H · CENTRE D’INTERPRETACIÓ CASTELL VELL

Visita guiada al Castell Vell

Aforament màxim: 30 persones
Idioma: valencià/castellà · Durada: 1 hora
Reserveu plaça en: info@mucc.es o al 964 23 91
nn
01 (de dilluns a divendres de 8 a 15 h). Consulteu les
condicions d’accessibilitat en www.mucc.es/castellvell. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
17:00 H · CONVENT RELIGIOSES CAPUTXINES

Exposició de pintura: “Color e imaginación”
Juan Montañés

Forma part de l’11a Mostra popular: Castelló, les
nn

seues gents, arrels, música i costums. Organitza:
Associació Cultural de Festes Sant Francesc i Santa
Clara d’Assís
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19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació: “Mapa y guía excursionista:
Puertomingalvo. La Peñagolosa Aragonesa:
El Vispal, El Carbo, El Río Mayor, Villahermosa,
Los Carrascales, Mosqueruela

Entrada lliure
Amb la preparació d’El Tossal Cartografies, aquest
nn
mapa i guia excursionista permet conéixer un dels
indrets més desconeguts i meravellosos de la part
més propera a Castelló de la província de Terol. Organitzen: José Castillo Gil, Pau Fuster Puig, El Tossal
Cartografies i Llibreria Argot.
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Xarrada “Cambiando el Rumbo: un proceso
de transformación personal”

Antonio Sellés
Antonio Sellés és membre de l’Instituto de Terapia
nn
Gestalt de Castelló. Organitza: Llibreria Babel
DIJOUS 4 D’OCTUBRE
12:00 H · PARC RAFALAFENA

Reconeixement al conjunt de Rafalafena
Al Cantó del carrer Teneries amb el carrer Moncofa
nn

(Parc Rafalafena) Col·locació d’una placa de reconeixement al conjunt de Rafalafena i lectura d’un manifest en suport a la Setmana de l’Arquitectura, a càrrec
del degà del Col·legi d’Arquitectes de la Comunitat
Valenciana, Luis Sendra, i el president del Col·legi
d’Arquitectes de Castelló, Ángel Pitarch.Organitza:
CTAC, Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló

19:00 H · FUNDACIÓ DÁVALOS-FLETCHER · SALA

Inauguració de l’exposició:
“Els mocadors de pit blancs”
L’Agrupació Folklòrica El Millars us convida a
nn

aquesta exposició d’indumentària tradicional a Castelló i comarques. Organitzen: Agrupació Folklòrica El
Millars i Fundació Dávalos-Fletcher
19:00 H · SALA SAN MIGUEL · FUND. CAIXA CASTELLÓ

Ajudes de la Fundació Caixa Castelló i Bankia

Entrada lliure fins a completar l’aforament
Acte de lliurament d’ajudes de la convocatòria
nn
d’entitats d’àmbit social i sense ànim de lucre de la
província de Castelló de la Fundació Caixa Castelló i
Bankia. Fundació Caixa Castelló i Bankia, continuant
la seua política de suport als qui satisfan, sense fi lucratiu, necessitats sentides per la societat, promouen
una convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a associacions privades sense ànim de lucre
que presenten projectes socioassistencials destinats
a programes per al foment de l’ocupació, així com
projectes amb generació de nous llocs de treball –incloent ocupació amb suport–, amb especial atenció
a persones amb ocupabilitat difícil, joves i aturats de
llarga duració, així com acollida i atenció a la dependència. Organitza: Fundació Caixa Castelló
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Debat sobre el llibre “Memòries d’un roder:
l’experiència xilena d’Ernest Nabàs”

Entrada lliure
Un llibre carregat de reflexions sobre el colp d’esnn
tat a Xile i les seues conseqüències un 11 de setembre. Es projectaran imatges inèdites que tal volta
siguen un dels pocs testimonis d’aquell moment.
Organitzen: Ernest Nabàs i Llibreria Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

19:00 H · PORTA D’ACCÉS AL REFUGI PLAÇA TETUAN

Visita guiada al Refugi Antiaeri

Aforament màxim: 20 persones
Idioma: valencià/castellà · Durada: 1 hora
Reserveu plaça en: info@mucc.es o al 964 239 101
nn
(de dilluns a divendres de 8 a 15 h). Consulteu les
condicions d’accessibilitat en www.mucc.es/refugi.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

Presentació del llibre “Feminism on the
Peripheries of Europe”

Iria Epalza i Marta Sorli
Una col·lecció d’assajos producte de quasi un any
nn
de recerca, reflexió i escriptura sobre les possibilitats
i transformacions feministes. A càrrec de les autores
Iria Epalza i Marta Sorli, Lola Mallén, d’Adona’t, i Reis
Gallego, de Nexe. Organitzen: Babel, Fundació Nexe
i Associació de Dones Nacionalistes Terra (Adona’t).
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17:00 H · CONVENT RELIGIOSES CAPUTXINES

Exposició de pintura “Color e imaginación”

Juan Montañés
Dins l’11a Mostra popular: Castelló, les seues
nn
gents, arrels, música i costums. Organitza: Ass. Cultural de Festes Sant Francesc i Santa Clara d’Assís

19:30 H · MENADOR

Presentació del llibre “El Castell Vell
de Castelló de la Plana”

Pablo García Borja i Joan Enric Palmer
Entrada lliure
Presentació del llibre “El Castell Vell de Castelló
nn
de la Plana. Recuperant el patrimoni, reconstruint la
història”, escrit per Pablo García Borja i Joan Enric
Palmer Broch. Més detalls en pàgines 8 i 9 dedicades
a la Diada del 9 d’Octubre. Organitzen: Ajuntament
de Castelló de la Plana Actes 9 d’Octubre
19:30 H · C/ NÚÑEZ DE ARCE

Banda Musical Mestre Gargori
i la Colla de Dolçainers Castàlia
Acte popular amb la Banda Musical Mestre Garnn

gori i la Colla de Dolçainers Castàlia, i part musical a
càrrec del Cor Pentecosta, que forma part de l’11a
Mostra popular: Castelló, les seues gents, arrels,
musica i costums. Organitza: Associació Cultural de
Festes Sant Francesc i Santa Clara d’Assís
DIVENDRES 5 D’OCTUBRE

18:00 / 20:30 H · TEATRE DEL RAVAL

“Calfred: L’escola és nostra”

CEIP Benadressa · 2018
Entrada lliure
Un llargmetratge escolar de producció indepennn
dent, que remourà consciències. Càstigs, normes absurdes, imposicions, deures inacabables, estar quiets, no qüestionar, no parlar, crits; històries d’amistat
i de llibertat, una aventura en què hauran de posar fi
a l’educació tradicional i reclamar una escola crítica
i respectuosa que cree individus lliures. Organitzen:
Ajuntament de Castelló i CEIP Benadressa
19:00 H · CASA DE CULTURA

XV Campanya de concerts d’intercanvis musicals

Entrada lliure fins a completar l’aforament
Entre la Coral Juan Ramón Herrero i la Coral Vinn
cent Ripollés. Cada una interpretarà un programa,
però tancaran el concert amb dos cants comuns.
Organitza: FSMCV (Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana) Cicle Concerts
d’Intercanvis Musicals
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

10:00 H · CENTRE D’INTERPRETACIÓ CASTELL VELL

CTAC: Visita al Castell Vell
Visita al Castell Vell, a càrrec dels arquitectes Ignn

nasi Gil-Mascarell i Jaume Prior. Organitza: CTAC,
Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló

Presentació de llibre: “Canción de sangre y oro”

Jorge Molist · Editorial Planeta
Entrada lliure
Una novel·la amb què veurem des d’una altra perspecnn
tiva els antics territoris de la Corona d’Aragó. Premi Fernando Lara 2018. Organitzen: Editorial Planeta i Argot
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19:00 H · LLIBRERIA AIDA BOOKS

Inauguració de la nova llibreria
Inauguració amb música i poesia en
nn

DISSABTE 6 D’OCTUBRE

directe. Al carrer Sant Francesc, núm. 6.
Organitza: Llibreria Aida Books & More
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Taller “Creencias limitantes”
Alfonso Rigueira
Entrada lliure
Organitza: Llibreria Babel
nn

19:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS

Concert Original B(r)AND de
la Banda Municipal de Castelló

Entrada lliure
Organitza: Ajuntament de Castelló
nn
19:30 H · CENTRO BUDISTA NAROPA

Curs “Aprén a meditar en 5 passos”
Rafa Mérida
Entrada 5 €
Organitza: Centro Budista Naropa
nn

19:30 H · EIXIDA DE L’INSTITUT SOS BAYNAT

Correllengua
El recorregut començarà al carrer Monnn

cofa (Institut Sos Baynat ) i continuarà pel
carrer Rafalafena, plaça Maria Agustina,
carrer Comte Pestagua, plaça Clavé i
avinguda Rei en Jaume fins a l’estàtua del
rei en Jaume. En l’acte participarà la Conlloga Muixeranga Castelló, la Muixeranga
de la Plana i el grup de danses El Millars.
Organitza: Acció Cultural del País Valencià Actes 9 d’Octubre

11:00 H · PARC RAFALAFENA

FeCStival

Entrada: www.fecstival.com/
6a edició del FeCStival, amb propostes emergents de l’escenn
na musical nacional i local. A banda, tota una sèrie d’activitats,
tallers i actuacions per als més menuts que fan d’aquesta cita
un festival familiar i intergeneracional. Zona de menjars diversos. Un entorn natural, el parc Rafalafena de Castelló, amb un
clima privilegiat, espais a l’ombra i zona de relax. Concerts amb:
Morgan, Dry River, Mueveloreina, La Plata, La Ranamanca, The
Soca, Junior Mackenzie, Jack Bisonte, Tomaccos i Noesruido.
Més informació: www.fecstival.com Organitzen: Ajuntament de
Castelló de la Plana i Associació MusiCas Actes 9 d’Octubre
11:00 H · PLAÇA DEL MERCAT

Tallers infantils del Col·legi d’Arquitectes de Castelló
Organitza: CTAC, Col·legi Territorial d’Arquitectes de Castelló
nn
12:00 H · MOLÍ DE LA LA FONT

Homenatge cívic a Tombatossals
Organitza: Germandat dels Cavallers de la Conquesta
nn
17:00 H · ERMITA DE SANT FRANCESC

Festa de l’ermita de Sant Francesc
Organitza: Germandat dels Cavallers de la Conquesta
nn
19:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS

Concert de l’Orquestra de València i del Cor de la
Generalitat Valenciana
Organitza: IVC (Institut Valencià de Cultura).
nn
Cicle Centenari del naixement de Matilde Salvador
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ACTES NOU D’OCTUBRE
DIJOUS 4 D’OCTUBRE
19:30 H · MENADOR

Presentació del llibre “El Castell Vell
de Castelló de la Plana”

Pablo García Borja i Joan Enric Palmer
Entrada lliure
Presentació del llibre El Castell Vell de Castelló
de la Plana. Recuperant el patrimoni, reconstruint la
història, escrit per Pablo García Borja i Joan Enric
Palmer Broch. “El Castell Vell i l’ermita de Santa Maria Magdalena formen un espai de gran significació
històrica i simbòlica per als ciutadans de Castelló de
la Plana. En l’actualitat, no és possible explicar la
història de la ciutat sense el coneixement i l’estudi
dels esdeveniments que es produeixen al Castell Vell
al segle XVIII. La conquesta d’aquest espai per part
de les tropes del rei Jaume I l’any 1233 és el germen
a partir del qual s’expliquen la religió, la llengua o
la ubicació de la ciutat actual”. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i MUCC Museu de la
Ciutat de Castelló

DIVENDRES 5 D’OCTUBRE
19:30 H · EIXIDA DES DE L’INSTITUT SOS BAYNAT

Correllengua

El recorregut començarà al carrer Moncofa (Institut
Sos Baynat ) i continuarà pel carrer Rafalafena, plaça
Maria Agustina, carrer comte Pestagua, plaça Comte
Clavé i avinguda Rei en Jaume fins a l’estàtua del rei en
Jaume. En l’acte participaran la Conlloga Muixeranga
Castelló, la Muixeranga de la Plana i el grup de danses
El Millars. Organitza: Acció Cultural del País Valencià
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DIMARTS 9 D’OCTUBRE
12:00 H · PLAÇA MAJOR

Concert pel Dia de la Comunitat Valenciana: Banda Municipal de Castelló
amb les tres cultures i la Muixeranga

Gaudeix del Dia de la Comunitat Valenciana amb la
Banda Municipal de Castelló, la Conlloga Muixeranga, l’Aljama, els Moros d’Alqueria i la Germandat dels
Cavallers de la Conquesta. A les 11:45 h l’Aljama, els
Moros d’Alqueria i la Germandat dels Cavallers de la
Conquesta. faran una cercavila amb aquest recorregut: Estàtua del rei en Jaume, per avinguda rei en
Jaume, carrers Bayer, Navarra, plaça del Real, portal
del Sol, carrer Gasset, carrer Major, carrer Arquebisbe Balaguer i plaça Major.r. Organitza: Ajuntament
de Castelló de la Plana
DISSABTE 6 D’OCTUBRE
11:00 H · PARC RAFALAFENA

FeCStival

Entrada: www.fecstival.com/
6a edició del FeCStival, amb propostes emergents
de l’escena musical nacional i local. A banda, tota una
sèrie d’activitats, tallers i actuacions per als més menuts que fan d’aquesta cita un festival familiar i intergeneracional. Zona de menjars diversos. Un entorn
natural, el parc Rafalafena de Castelló, amb un clima
privilegiat, espais a l’ombra i zona de relax. Una jornada de quinze hores de festival ininterrompudes, fins
que els peus i la veu aguanten. Alguns dels artistes
confirmats són: Morgan, Dry River, Mueveloreina, La
Plata, La Ranamanca, The Soca, Junior Mackenzie,
Jack Bisonte, Tomaccos i Noesruido. Més informació:
www.fecstival.com Organitzen: Associació MusiCas
i Ajuntament de Castelló de la Plana

DILLUNS 8 D’OCTUBRE
23:59 H · CAMÍ D’ALMALAFA

Castell de focs a càrrec
de Pirotecnia Peñarroja

Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana
i Patronat de Festes. Patrocina: Generalitat Valenciana

13:00 H · SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT

Lliurament dels premis
Valencià de l’Any

Lliurament dels premis Valencià de l’Any a càrrec
d’Ignasi Garcia, president de la Fundació Huguet. Les
persones guardonades d’enguany són Carme Barceló
Torres i Benjamí Barberà Miralles. Organitzen: Ajuntament de Castelló i Fundació Huguet
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19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

XV Campanya de Concerts
d’Intercanvis Musicals

Entrada lliure
Concert de dolçaina i percussió d’intercanvi entre
nn
la Colla de dolçainers i tabaleters Xaloc de Castelló i
l’Escola de Dolçainers i Tabaleters de Tales. Organitzen: Ajuntament de Castelló, Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana FSMCV i la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters FVDiT
19:30 H · C/ NÚÑEZ DE ARCE

Concert de l’Escola de Música

Mestre Josep Garcia
Amb acompanyament al piano d’Avel·lí Flors (Cor
nn
Pentecosta), dirigit per Ada Moliner. Convidat: Yami
Castaño. Forma part de l’11a Mostra popular: Castelló, les seues gents, arrels, música i costums. Organitza: Associació Cultural de Festes Sant Francesc i
Santa Clara d’Assís
DIUMENGE 7 D’OCTUBRE

18:00 H · TEATRE DEL RAVAL

“La vida de Calabacín”

Claude Barras · França, Suïssa, 2016
Entrada 3 € | Doblada al castellà 64’
Després de la sobtada mort de sa mare, Courgette va
nn
a viure a una llar d’acollida amb altres orfes. Al principi
li costa adaptar-se, però amb l’ajuda dels seus nous
amics aprendrà a estimar i a confiar en els altres. Organitzen: Ajuntament de Castelló i Filmoteca Valenciana Cicle Filmoteca Valenciana · Menuda Filmo
19:30 H · CLAUSURA SETMANA CULTURAL

Actuació: Els de la Fileta
Concert d’Els de la Fileta, dins de l’11a Mostra
nn

popular: Castelló, les seues gents, arrels, música i
costums. Organitza: Associació Cultural de Festes
Sant Francesc i Santa Clara d’Assís
11:00 H · PLANETARI

Taller: World Space Week

Sagals
Entrada lliure
Celebració de l’esdeveniment mundial World Spann
ce Week al Planetari de Castelló, sota el lema “L’espai uneix el món” amb l’elaboració col·laborativa
d’un mural, llançament de coets d’aigua i elaboració
de motxilles espacials. Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana
17:30 H · FESTES DE CARRER

Concert de Santa Bàrbara de
la Banda Municipal de Castelló
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn

DILLUNS 8 D’OCTUBRE
9:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció: “Ocells de pas”

Olivier Ringere · França, Bèlgica, 2015
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Doblada al valencià · 84’
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
Cicle Dia Internacional de les Xiquetes
12:00 H · LLIBRERIA BABEL

Premi de Narrativa Breu Josep Pascual Tirado
Lectura del veredicte del jurat del 19é Premi de
nn

Narrativa Breu Josep Pascual Tirado organitzat per
la Diputació, Federació Colles, Unaria Ediciones i Llibreria Babel. Organitza: Llibreria Babel
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19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació del llibre: “Sueño con mediar:
claves para cambiar el mundo”

Elena Baixauli
Entrada lliure
L’Escola Internacional Amparo Coll ens porta la
nn
presentació del nou llibre d’Elena Baixauli. El llibre
és el resultat de 20 anys de professió com a psicòloga, durant els quals ha observat que tots tenim les
mateixes preocupacions i què necessitem saber per
a aprendre a ser feliços i millorar les nostres relacions amb els altres. Organitzen: Escola Internacional
Amparo Coll i Llibreria Argot
22:00 H · ERMITA DE LA MAGDALENA

Vetlla d’Armes
Organitza: Associació Germandat dels Cavann
llers de la Conquesta

23:59 H · CAMÍ D’ALMALAFA

Castell de focs

Pirotècnia Peñarroja
Més informació i detalls en pàgines 8 i 9 dedicades
nn
a la Diada del 9 d’Octubre. Organitzen: Ajuntament
de Castelló de la Plana i Patronat de Festes. Patrocina: Generalitat Valenciana Actes 9 d’Octubre
DIMARTS 9 D’OCTUBRE

DIMECRES 10 D’OCTUBRE
9:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció: “Ocells de pas”

Olivier Ringere · França, Bèlgica, 2015
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Doblada al valencià · 84’
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
Cicle Dia Internacional de les Xiquetes

17:00 H · CENTRE D’INTERPRETACIÓ CASTELL VELL

Visita guiada Castell Vell

Aforament màxim: 30 persones
Idioma: valencià/castellà · Durada: 1 hora
Reserves: info@mucc.es o al 964 23 91 01 (de
nn
dilluns a divendres de 8 a 15 h). Més informació:
www.mucc.es/castellvell. Organitza: Ajuntament
de Castelló de la Plana
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació del llibre “Mamá siempre conmigo”
Roberto Miralles · Círculo Rojo
Entrada lliure
Organitza: Llibreria Argot
nn

20:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

12:00 H · PLAÇA MAJOR

Concert musical JFDR amb Quartet de Corda

des a la Diada del 9 d’Octubre. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Actes 9 d’Octubre

18:00 H · ESPAI PÚBLIC DE LECTURA CENSAL

Concert pel Dia de la Comunitat Valenciana:
Banda Municipal de Castelló amb les tres
cultures i la Muixeranga
Més informació i detalls en pàgines 8 i 9 dedicann

13:00 H · AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

Lliurament dels premis Valencià de l’Any
Més informació i detalls
nn
en pàgines 8 i 9 dedicades
a la Diada del 9 d’Octubre. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la
Plana i Fundació Huguet
Actes 9 d’Octubre

Entrada lliure fins a completar l’aforament.
Més informació en www.uji.es. Organitzen: Ajunnn
tament de Castelló de la Plana, UJI i Born Music
Cicle Encontres Musicals
DIJOUS 11 D’OCTUBRE

Contacontes: “Contes de Roald Dahl”

Món d’Animació
Entrada lliure. Edat recomanada de 4 a 8 anys
Entre els seus llibres més populars estan Charlie i
nn
la fàbrica de xocolata, Matilda i Les bruixes, però en
aquesta sessió ens aproparem a altres històries no
tan conegudes i explicarem Agu trot, El gran amic
Gegant i James i el préssec gegant. L’Espai Públic
de Lectura Censal està a l’avinguda Casalduch, 84.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

12 ·

18:30 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

Gran Gala del Folklore Aragonés
19:00 H · PORTA D’ACCÉS AL REFUGI PLAÇA TETUAN

Visita guiada al Refugi Antiaeri

Aforament màxim: 20 persones
Idioma: valencià/castellà · Durada: 1 hora
Reserveu plaça en: info@mucc.es o al 964 23 91
nn
01 (de dilluns a divendres de 8 a 15 h). Consulteu les
condicions d’accessibilitat en www.mucc.es/refugi.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació del llibre:
“Saber que vas a morir”

Israel Quevedo Puchal · Cazador de Ratas
Entrada lliure
Ernesto Falomir posseïa un do inusual, el de saber
nn
quan les coses estan a punt d’anar malament. No
és que aquesta qualitat el convertira en un policia
excepcional, però si en algú prudent, que havia aconseguit eludir el perill una vegada i una altra durant
la seua llarga carrera. Això, i l’experiència adquirida
al llarg dels anys, l’havien convertit en una espècie
de mostela humana acostumada a amagar-se, en un
mer espectador de les desgràcies dels altres mentre
ell quedava a recer de les inclemències de la vida.
Organitzen: Cazador de Ratas i Llibreria Argot
DIVENDRES 12 D’OCTUBRE
12:00 H · SANT FRANCESC DE LA FONT

Festa de reconstrucció de l’ermita

Actuació del Grup de Danses El Forcat
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
Cicle de Música i Dansa a les Ermites de Castelló
17:00 H / 18:00 H / 19:00 H / 20:00 H · MENADOR

Natura

Entrada gratuïta per a socis i acompanyants, amb
invitacions.
Homenaje a Huesca (cant: Laura Agramunt, estrinn
billo: El cazador), Gigantes y Cabezudos (cant: Manuel
Senet, duos), Bolero de luna (cant: Teresa Solsona),
Una noche en Calatayud (cant: César Monfort, pasdoble: Sierra de Luna), Jota de Andorra (cant: Pilar Lázaro), Jota de los mantones (cant: José Antonio Lázaro)
i La Dolores. Organitzen: Ajuntament de Castelló i
Centre Aragonés; col·laboradors: Fundació Dávalos-Fletcher i Caja Rural de Teruel
19:00 H · PLAÇA DEL REAL

Cor de Fusta

19:00 H · HERNÁN CORTÉS

El Turista Optimista
19:00 H · REI EN JAUME

Heidi Belika

19:00 H · PLAÇA PESCATERIA

Miss Black Emotion

19:30 H / 20:00 H · PASSADÍS DE LES ARTS

Espectacle: “Bailando historias”
Companyia Pepa Cases
Tots els publics
19:30 H · PLAÇA LA PAU

Leon Goffe

19:30 H · QUATRE CANTONS

Meter Mano Rara

20:00 H · PLAÇA DEL REAL

Dealma

20:00 H · HERNÁN CORTÉS

Zoniaz

Companyia Paraules d’aire
Public recomanat: a partir de 3 anys

20:00 H · REI EN JAUME

18:30 H · QUATRE CANTONS

22:30 H · PLAÇA HORT DEL CORDERS

18:30 H · PLAÇA LA PAU

Che y Moche
Tots els públics

Zoniaz

Dealma

Gem

Espectacle: “El funeral Ouã Umplute”
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DISSABTE 13 D’OCTUBRE
11:00 H / 12:00 H / 13:00 H / 14:00 H · MENADOR

Espectacle: “Natura”

Companyia Paraules d’aire
Public recomanat: a partir de 3 anys
12:00 H · ITINERANT PELS CARRERS DEL CENTRE

Espectacle: “Klez 80 Circus”
Companyia La troupe Malabó
Tots els públics
12:00 H · PLAÇA LA PAU

El Turista Optimista

12:00 H · QUATRE CUANTONS

Heidi Belika

12:30 H · PLAÇA DEL REAL

León Goffe

12:30 H · HERNÁN CORTÉS

Dealma

18:30 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació del llibre “Barraca y tangana”

Enrique Ballester · Libros del K.O.
Entrada lliure
Les columnes de Barraca y tangana (publicades en
nn
el diari Levante) s’han convertit en una contrasenya
de culte. Ballester escriu, aparentement, de futbol.
Però no te’n fies: utiliza la ironia per a despistar el
lector. En realitat, escriu sobre el que importa de veritat. Organitzen: Libros del K.O. i Llibreria Argot

12:30 H · REI EN JAUME

18:30 H · QUATRE CANTONS

13:00 H · PLAÇA DE PAU

19:00 H · HERNÁN CORTÉS

13:00 H · QUATRE CANTONS

19:00 H · PLAÇA DEL REAL

13:30 H · PLAÇA DEL REAL

19:00 H · REI EN JAUME

13:30 H · HERNÁN CORTÉS

19:00 H · PLAÇA PESCATERIA

13:30 H · REI EN JAUME

19:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS

Meter Mano Rara
Zoniaz
Gem

El Turista Optimista
Heidi Belika

Cor de Fusta

17:00 H / 19:00 H / 21:00 H · ESTATUA REI EN JAUME

Espectacle: “XX”
Escandall Teatral
Tots els públics

18:30 H · PLAÇA LA PAU

Meter Mano Rara

Cor de Fusta
León Goffe

Heidi Belika
Zoniaz

Playa Cuberris

Concert de la Jove Orquestra de Castelló
Organitza: IVC (Institut Valencià de Cultura)
nn

Cicle Centenari del naixement de Matilde Salvador

19:30 H · QUATRE CANTONS

Dealma

19:30 H · PLAÇA LA PAU

Gem

Les propostes sense ressenya pertanyen a la 4a Mostra d’Arts Escèniques de Castelló. Més informació a
les pàgines 16-21 dedicades a la Mostra. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

14 ·

20:00 H · PLAÇA DEL REAL

Meter Mano Rara

DILLUNS 15 D’OCTUBRE

20:00 H · HERNÁN CORTÉS

Cor de Fusta

20:00 H · REI EN JAUME

El Turista Optimista

20:30 H · PLAÇA MAJOR

Juan Perro Sexteto

23:00 H · PLAÇA HORT DELS CORDES

Espectacle: “Aigua”
Companyia Nuc
Tots els públics

DIUMENGE 14 D’OCTUBRE
11:00 H · PLANETARI

Taller: Cometes, portadors de vida?

Caleidoscopio
Entrada lliure
En aquest taller descobrirem els cometes, d’on
nn
provenen, quin n’és l’origen i la seua composició.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
12:00 H / 18:00 H · MENADOR ESPAI CULTUAL

Espectacle: “Vida”

Companyia de Javier Aranda
Public recomanat : a partir de 3 anys

9:00-11:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre escolar: “Unes espardenyes de Jaragua”
Xana Teatre · Text: Mª Carmen Sáez
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Xarrada CEVA: “Monedas encriptadas”

Alicia Fernández
Entrada lliure
Què és el bitcoin? En aquesta xarrada es poden
nn
compartir experiències, idees i debats que ens aclariran els dubtes sobre aquest tipus de moneda o ens
en generaran de nous. Són una nova estafa? Una
nova bombolla especulativa? El futur? Organitzen:
CEVA i Llibreria Argot

13:00 H · PLAÇA DEL MAR · PORT DE CASTELLÓ

19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Companyia Visitants Teatre
Tots els públics · Espectacle itinerant pel Grau

Entrada lliure
“MRP de Castelló, educació i renovació a l’esconn
la pública des de la reflexió”, a càrrec de membres
de l’MRP. Part artística a càrrec de la poetessa Inma
Mañez, que recitarà poesies de la seua obra Totes
les meues dones. Coordina Marisa Saavedra Muñoz.
Organitza: Llibreria Babel

Espectacle: “Tempus”
13:00 H · PANDEROLA

Meter Mano Rara

Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall

20:00 H · SALA DE LA XEMENEIA, CASINO ANTIC

El concert inaugural de la desena edició
del Festival Fortea

Les propostes sense ressenya pertanyen a la 4a
Mostra d’Arts Escèniques de Castelló. Més detalls
en pàgines 16-21. Organitza: Ajuntament de Castelló

Entrada lliure fins a completar l’aforament
Presenta el guitarrista italià Antonio Molfetta: un
nn
complet recital de guitarra amb música d’autors italians, espanyols i sud-americans. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Cicle Dilluns Concert 10a Edició Festival Fortea
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DIMARTS 16 D’OCTUBRE

9:00 H-11:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre escolar: “Unes espardenyes de Jaragua”
Xana Teatre · Text: Mª Carmen Sáez
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn

19:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA

Meditacions guiades

Rafa Mérida
Entrada 2 €
Sessions guiades de meditació per a aprendre a
nn
relaxar el cos i la ment, i afrontar la vida diària amb
una ment serena. Més informació a la pàgina web:
www.MeditarEnCastellon.org // Tel. 659 606 268.
Organitza: Centro Budista Naropa
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Presentació del V Premi Platea de Teatre Jove

Entrada lliure
Presentació del V Premi Platea de Teatre Jove per
nn
a obres escrites en valencià, a càrrec de l’Associació
d’Espectadors Platea.Organitza: Llibreria Babel
18:00 H · BIBLIOTECA MUNICIPAL

Contacontes: “La Clowntista busca artista”

19:45 H · CASA DE CULTURA

Contaclown
Entrada lliure
La Clowntista d’Hamelín, especialista dels contes
nn
i néta del famós Flautista d’Hamelín s’ha trobat una
maleta plena d’històries. En aquest fet troba la inspiració per a fer un nou espectacle, però per a poder
fer-lo necessitarà l’ajuda de molts xiquets i xiquetes
amb dots artístics. Espectacle interactiu i dinàmic.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

Presentació del curs:
“Vivir con sentido y confianza”

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

09:00-11:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Xarrada d’educació canina DogCalm: “¡Socorro!
No puedo dejar a mi perro solo en casa”

Entrada lliure
El teu gos ploriqueja, mossega, excava o simplement
nn
destrueix tot el que té a mà quan te’n vas de casa? Això
és perquè no suporta estar sol. Els gossos necessiten
atenció i cura, però també han d’aprendre a estar sols
a casa sense cap membre de la família. Organitzen:
DogCalm i Llibreria Argot

Olga Benito
Entrada lliure · Aforament 100 persones
Olga Benito (presidenta de Fe y Diálogo) i Vicente
nn
Latre, catedràtic emèrit de l’UJI. Organitzen: Ajuntament de Castelló i Asociación Fe y Diálogo
DIMECRES 17 D’OCTUBRE

Teatre escolar: “Unes espardenyes de Jaragua”
Xana Teatre · Text: Mª Carmen Sáez
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn

17:00 H · CENTRE D’INTERPRETACIÓ CASTELL VELL

Visita guiada Castell Vell

Aforament màxim: 30 persones
Idioma: valencià/castellà · Durada: 1 hora
Reserva de places en el correu electrónic: info@
nn
mucc.es o al 964 23 91 01 (de dilluns a divendres de
8 a 15 h). Consulteu les condicions d’accessibilitat
en www.mucc.es/castellvell Organitza: Ajuntament
de Castelló de la Plana

DANSA, CIRC I TEATRE DE CARRER

16 ·

DIVENDRES 12 D’OCTUBRE

17:00 H / 18:00 H / 19:00 H / 20:00 H · MENADOR

NATURA

Companyia Paraules d’aire
Public recomanat: a partir de 3 anys
Natura és una porta oberta al cor del nostre planeta. Una finestra on aturar-se a observar la bellesa.
Un oasi on descansar del ritme frenètic de la vida i
omplir-se d’emocions. De la mà dels nostres personatges farem un viatge per les quatre estacions
de l’any. Un viatge d’olors, de colors, de sensacions.
Titelles, ombres i altres sorpreses ens ajudaran a
endinsar-nos en un món màgic i bonic. Molt bonic.
19:30 H / 20:00 H · PASSADÍS DE LES ARTS

BAILANDO HISTORIAS
Companyia Pepa Cases
Tots els publics

Se’ns ha oblidat que en els llibres hi ha històries
meravelloses, ho recordem ballant? Bailando historias és un espectacle lleuger ple de paraules i de
moviments. Una peça que ens convida a viure aventures, però sobretot ens anima a la lectura per mitjà
de la dansa i la participació del públic, que es convertirà en el protagonista de vertaderes històries.
22:30 H · PLAÇA HORT DEL CORDERS

EL FUNERAL OUÃ UMPLUTE
Che y Moche
Tots els públics

OUA UMPLUTE es presenta després d’una reeixida
temporada a la Gran Via madrilenya, de festivals tan
importants com el d’Edimburg, Aurillac, l’Havana,
Kíev i nombroses gires nacionals i internacionals, i
més de 1.000 representacions. Un grup de músics
zíngars que conviden el públic a celebrar el funeral
del seu iaio Dimitri, una trama senzilla que ho convertirà tot en un embolic ple de situacions increïbles.
Uns personatges explosius, el virtuosisme musical i
la interacció amb el públic fan d’aquest funeral una
increïble festa difícil d’oblidar.

DISSABTE 13 D’OCTUBRE
11:00 H / 12:00 H / 13:00 H / 14:00 H · MENADOR

NATURA

Companyia Paraules d’aire
Public recomanat: a partir de 3 anys
12:00 H · ITINERANT PELS CARRERS DEL CENTRE

KLEZ 80 CIRCUS

Companyia La troupe Malabó
Tots els públics
KLEZ 80, una peculiar troupe de mossos de circ.
Perduts després d’un llarg viatge, deambulen pels
carrers, amb la seua carpa metàl·lica mòbil de quatre metres d’alçària amb trapezi; guiats pel mestre
de cerimònies, Bufón, que en farà de les seues durant el recorregut a la recerca d’un públic, a fi de
poder dur a terme la seua comesa, l’espectacle. Un
circ itinerant molt particular, marcat pel ritme fusionat en directe de la música balcànica i instruments
com el clarinet i el contrabaix elèctric amb música
dels 80.
17:00 H / 19:00 H / 21:00 H · ESTATUA REI EN JAUME

ESPECTACLE: “XX”
Escandall Teatral
Tots els públics

Escandall ens presenta XX, una actuació clarament reivindicativa on la figura de la dona té el
paper protagonista. La peça denuncia des d’una
posició feminista les actituts de la societat envers
les dones a través del late motive de “dona florera”.
23:00 H · PLAÇA HORT DELS CORDES

ESPECTACLE: “AIGUA”
Companyia Nuc
Tots els públics

Poesia visual sobre la solidaritat, el medi ambient
i l’amistat. Una reflexió a 10 metres d’altura, amb
xanques, dansa aèria i acrobàcies. Una metàfora del
nostre pas pel planeta. En un univers distòpic, que
podria ser el nostre, dos ànimes errants, irreverents
i assedegades coincideixen amb el guardià de l’aigua. Els tres necessiten tant l’aigua com aprendre
a viure.

DIUMENGE 14 D’OCTUBRE

12:00 H / 18:00 H · MENADOR ESPAI CULTUAL

ESPECTACLE: “VIDA”

Companyia de Javier Aranda
Public recomanat: a partir de 3 anys
Les coses fetes a mà tenen el seu propi caràcter,
les mans com a part d’un ésser, com a protagonistes, com a éssers especials que creen moviment,
emoció i vida. Una canastra a la deriva, un viatge...
De qualsevol racó, de qualsevol canastra emergeixen brots de vida; vides valuoses, particulars i
úniques.
13:00 H · PLAÇA DEL MAR · PORT DE CASTELLÓ

ESPECTACLE: “TEMPUS”

Companyia Visitants Teatre
Tots els públics · Espectacle itinerant pel Grau
En totes les profecies està escrita la destrucció
del món. Totes les profecies conten que l’home crearà la seua pròpia destrucció. Però els segles i la
vida que sempre es renova engendraren també una
generació d’amadores i somiadores, homes i dones
que no somiaren amb la destrucció del món, sinó
amb la construcció del món de les papallones i els
rossinyols. Els portadors de somnis Gioconda Belli.

DANSA, CIRC I TEATRE DE CARRER
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PROPOSTES MUSICALS

18 ·

DIVENDRES 12 D’OCTUBRE

ZONIAZ

18:30 H · QUATRE CANTONS

19:00 H · PLAÇA PESCATERIA

ZONIAZ

MISS BLACK EMOTION

ZONIAZ

Grup de Castelló de la Plana nascut el 2016 amb
el propòsit de gaudir de la màgia del directe i actuar
al festival anual Figuera Rock per a interpretar versions de l’artista francesa Zaz. Van ampliar repertori,
sempre dins d’uns paràmetres afrancesats, i van
començar a rodar. Els integrants del grup, liderats
per la veu que dóna nom al projecte, Sonia Valero,
amb Antonio Castellanos i Nacho Flors a la guitarra,
Armando Jáuregui al baix i Josevi Zorrilla i Javier
Besnard a la percussió, estaran, de ben segur, agraïts de rebre la vostra visita per tal d’escoltar una
mena de musique légère. Bon appétit.
18:30 H · PLAÇA LA PAU

DEALMA
Grup de flamenc pop emergent de la província de
Castelló. Està format per quatre components joves
amb un bon criteri musical que es reflecteix en la
qualitat dels directes: Raquel, veïna d’Almassora i
vocalista; Marta, també d’Almassora i percussionista, i Joel, d’Onda, i Alejandro, de Betxí, ambdós
guitarristes. Aquesta banda ofereix en les seues
actuacions des de rumbes balades que permeten
gaudir de la música fins a unes sevillanes, a més de
rumbes per als més marxosos i un final instrumental dels guitarristes i la percussionista.
19:00 H · PLAÇA DEL REAL

COR DE FUSTA
Swing i jazz manouche de la Plana.

Miss Black Emotion és una banda que va nàixer fa
més de 10 anys amb la idea de fer soul clàssic. Durant tot aquest període ha editat 3 discos i un single
en vinil, així com cançons soltes en diversos recopilatoris. Actualment el grup l’integren María Iturralde
(veu), Fernando Cabalo (guitarra), Eloy Alcaide (teclats), Alfonso Pachés (bateria), Íñigo Beltrán (baix) i
Alberto Martín (saxo). A més, sempre compten amb
col·laboracions en directe, i aquesta vegada no serà
una excepció...
19:00 H · REI EN JAUME

HEIDI BELIKA
La Heidi Bélika és sinònim de xica guerrera, i així
es definia Joana Villena quan va començar el seu
projecte musical amb 19 anys: lluitadora i feminista.
Fusiona la rumba amb el reggae, la bossa nova o el
funk, i les lletres estan carregades d’energia positiva i reivindicacions socials. Te la penses perdre?
19:00 H · HERNÁN CORTÉS

EL TURISTA OPTIMISTA
El Turista Optimista és una criatura musical de
Rick Treffers, un holandés que resideix a València.
Un projecte que va més enllà del fenomen estrictament musical i que pretén abraçar aspectes culturals i socials, i establir ponts de diàleg i intercanvi
entre les persones. Això sí, tot amb molt d’humor,
ironia i amor.

19:30 H · PLAÇA LA PAU

DISSABTE 13 D’OCTUBRE

LEON GOFFE
Leon Goffe és un cantautor de Birmingham (Regne Unit) que viu a Castelló. Amb la seua guitarra i la
seua veu trencada única i beatbox munta versions
i cançons pròpies en directe, usant un loop station
que et farà pensar que hi ha tota una banda. En els
seus concerts barreja un ampli rang de gèneres,
pop, rock, indie, folk i hip-hop, tot amb el seu toc
personal i un estil inigualable.
19:30 H · QUATRE CANTONS

METER MANO RARA
Miguel Ángel Gimeno, bluesman i lutier de l’Alcora, elabora els seus propis instruments amb materials reciclats (fustes, llaunes d’oli, vells utensilis
quotidians, ferralla,...). El blues més clàssic arriba
de la mà d’un autèntic home orquestra.

12:00 H · QUATRE CUANTONS

HEIDI BELIKA
Feminisme, funk i Bossa nova.
12:00 H · PLAÇA LA PAU

EL TURISTA OPTIMISTA
Projecte musical de Rick Treffers (holandés resident a València) amb molt d’humor, ironia i amor.
12:30 H · PLAÇA DEL REAL

LEÓN GOFFE
Proposta singular des de Birmingham.
12:30 H · HERNÁN CORTÉS

DEALMA
Flamenc-pop des d’Almassora, Onda i Betxí.
20:00 H · PLAÇA DEL REAL

DEALMA
Flamenc-pop des d’Almassora, Onda i Betxí.
20:00 H · HERNÁN CORTÉS

ZONIAZ
Pop d’influències franceses.
20:00 H · REI EN JAUME

GEM
Pop, rock i folk en valencià.

12:30 H · REI EN JAUME

METER MANO RARA
Des de l’Alcora, el bluesman més autèntic de les
nostres comarques. Recuperant l’esperit de l’origen de les músiques negres nord-americanes.
13:00 H · PLAÇA DE PAU

ZONIAZ
Pop d’influències franceses.
13:00 H · QUATRE CANTONS

GEM
Pop, rock i folk en valencià.

PROPOSTES MUSICALS
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DISSABTE 13 D’OCTUBRE
13:30 H · REI EN JAUME

COR DE FUSTA
Cor de Fusta és un grup de jazz manouche de
la Plana. Claudi Ferrer al clarinet, David Catalán i
Guillem Montañez a les guitarres, compten amb la
col·laboració de Jordi Méndez al contrabaix per a
fer un concert dinàmic, divertit i amb molt de swing.
13:30 H · PLAÇA DEL REAL

EL TURISTA OPTIMISTA

19:00 H · PLAÇA PESCATERIA

PLAYA CUBERRIS
Un concepte musical nou l’estil del qual defineixen com a “rock platja”. Reben diverses influències
musicals, unint melodies apegaloses amb unes lletres profundes i un inherent concepte del bon rotllo.
Després de l’èxit del seu LP “Entrar a matar” (2017)
amb més de 50 concerts per festivals i sales, es
troben immersos en la gravació d’un treball nou que
vorà la llum a finals del 2018 i està produït per Nigel
Walker (M Clan, Pereza, Los Rodríguez…).

Projecte musical de Rick Treffers (holandés resident a València) amb molt d’humor, ironia i amor.

19:30 H · PLAÇA LA PAU

13:30 H · HERNÁN CORTÉS

“Dent de lleó” és el primer disc d’estudi de la
cantant GEM. Està format per 10 cançons en valencià, més una altra en castellà, totalment noves, tot i
que algunes ja sonaven als directes del seu anterior
treball, “Seré del viento”. El nou disc parla de desitjos, de somnis, de refugis personals i, sobretot,
d’emocions. Un projecte que mescla amb elegància
pop internacional, rock i folk.

HEIDI BELIKA
Feminisme, funk i Bossa nova.
18:30 H · PLAÇA LA PAU

METER MANO RARA
El bluesman més autèntic a les nostres comarques.
18:30 H · QUATRE CANTONS

COR DE FUSTA
Swing i jazz manouche de la Plana.

GEM

20:00 H · PLAÇA DEL REAL

METER MANO RARA
Blues des de l’Alcora..

19:00 H · HERNÁN CORTÉS

LEÓN GOFFE
Proposta singular des de Birmingham.
19:30 H · QUATRE CANTONS

DEALMA
Flamenc-pop des d’Almassora, Onda i Betxí.
19:00 H · PLAÇA DEL REAL

HEIDI BELIKA
Feminisme, funk i Bossa nova.
19:00 H · REI EN JAUME

ZONIAZ
Pop d’influències franceses.

20:00 H · HERNÁN CORTÉS

COR DE FUSTA
Swing i jazz manouche de la Plana.
20:00 H · REI EN JAUME

EL TURISTA OPTIMISTA
Projecte musical amb molt d’humor, ironia i amor.

DIUMENGE 14 D’OCTUBRE

20:30 H · PLAÇA MAJOR

JUAN PERRO Sexteto
La banda dirigida per Santiago Auserón -qui va
ser membre dels referencials Radio Futura- es reforma com a sextet per a mostrar el repertori que
desembocarà en un nou registre el 2019. En la formació s’ajunten alguns músics selectes, rockers i
jazzers, còmplices del projecte de Juan Perro: Isaac
Coll (baix elèctric), Joan Vinyals (guitarra elèctrica i cor), Gabriel Amargant (saxo i clarinet), David
Pastor (trompeta), Pere Foved (bateria) i el mateix
Santiago Auserón (guitarra elèctrica i veu). Durant
el concert s’escoltaran versions de temes clàssics
i un bon nombre de cançons noves, que vénen a
renovar els horitzons de la cançó en espanyol amb
una síntesi depurada d’aires afroamericans, afrollatins i ibers. Un concert que va del refinament
líric heretat de la millor tradició popular al ritme
del r&b i el soul fronterers, enriquits per improvisacions solistes de primer nivell. Una nit inoblidable.
No te la perdes!

13:00 H · PANDEROLA

METER MANO RARA
Des de l’Alcora, el bluesman més autèntic de
les nostres comarques. El lutier més conegut a la
Plana i rodalies. Instruments d’inspiració artesana,
filosofia Do-It-Yourself, reciclatge imaginatiu i pedagògic. Textures sonores que ens translladen al
Mississippi. Recuperant la senzillesa i l’esperit de
original de les músiques negres nord-americanes.
La proposta de Meter Mano Rara resulta una de
les experiències musicals més singulars eixides
als pobles de Castelló als últims anys.

PROPOSTES MUSICALS
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19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Xarrada “La vida es venta”

Inés Torremocha · Planeta Editorial
Entrada lliure
Les emocions són necessàries com a mecanismes
nn
per a la supervivència dels éssers humans. Tots comprem i venem emocions. Organitzen: Inés Torremocha, Editorial Planeta i Llibreria Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Conferència “Colombia: paz y perspectivas
del postconflicto”

Sandra Torres
Sandra Torres, politòloga i alumna del Màster de la
nn
Pau de l’UJI. Presentació de l’Asociación Colombiana
Hispanoamericana Un Solo Corazón. Organitzen: Oxfam-Intermón i Llibreria Babel

19:00 H · PORTA D’ACCÉS AL REFUGI PLAÇA TETUAN

Visita guiada al Refugi Antiaeri

Aforament màxim: 20 persones
Idioma: valencià/castellà · Durada: 1 hora
Reserves: info@mucc.es o al 964 23 91 01 (de
nn
dilluns a divendres de 8 a 15 h). Més informació al
web: www.mucc.es/refugi. Organitza: Ajuntament
de Castelló de la Plana
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Conferència “Intuición, inteligencia emocional
y constelaciones familiares: soluciones vitales”
Organitza: Llibreria Babel
nn
19:00H · LLIBRERIA ARGOT

Xarrada SMILEEE: “Aporofobia, el rechazo al
pobre. Un desafío para la democracia”

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció: “Alanis”

Anahí Berneri. Argentina, 2017
Entrada: 3 € | VOSE · 117’
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i
nn
Filmoteca Valenciana Cicle Filmoteca Valenciana
DIJOUS 18 D’OCTUBRE
9:00-11:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre escolar: “Unes espardenyes de Jaragua”
Xana Teatre · Text: Mª Carmen Sáez
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
11:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA

Medita en 30 minuts

Argimiro Guillén
Entrada 2 €
Classes de meditació. Organitza: Centro Naropa
nn

Adela Cortina · Ediciones Paidós
Entrada lliure
Adela Cortina presenta “Aporofobia”, el rebuig als
nn
pobres, una reflexió imprescindible sobre un dels
problemes socials i polítics més importants del nostre temps. Explica la voluntat que tenim els humans
per aquesta fòbia i proposa formes de superació a
través de l’educació, l’eliminació de les disparitats
econòmiques, la promoció democràtica. Organitzen:
SMILEEE i Llibreria Argot
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Concert benèfic a favor d’AEMC (Associació
d’Esclerosi Múltiple de Castelló)

Conducta Impropia, Dry River i Eclèctics
Donatiu: 10 € una entrada, i 15 € dos entrades
Després del concert tindrà lloc un aperitiu realitzat
nn
gràcies a la col·laboració de la Panaderia Pastisseria
Blanch i Distribucions Rosell, al pati de les Aules de
la Diputació de Castelló. Donatiu efectiu a la ronda
Vinatea, 12, i en taquilla el dia de l’esdeveniment a
partir de les 18:00 h. Organitza: AEMC (Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló), Ajuntament
de Castelló, Fundació Dávalos-Fletcher i Banco
Mediolanum
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19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentem “Maldito y bienamado bibelot”

Heberto de Sysmo, Rafa Mesado i Enna Vilarroya
Entrada lliure
Aquest llibre d’Heberto de Sysmo és una crònica
nn
de la seua relació amorosa amb la llengua. Un llibre
d’amor al llenguatge per la seua aventura radical i
lúcida, escrit per un poeta que estima per damunt de
tot la paraula. Organitza: Llibreria Argot
20:00 H · SALA SAN MIGUEL · FUND. CAIXA CASTELLÓ

Inauguració de l’exposició: “Abstracción
versus figuración: retazos de una colección”
La sala San Miguel de la Fundació Caixa Castelló
nn

presenta una selecció de les obres més destacades
de la col·lecció Chirivella Soriano. Obert de dilluns a
dissabte de 17:30 a 20:30 hores. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
DIVENDRES 19 D’OCTUBRE
09:00-11:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre escolar: “Unes espardenyes de Jaragua”
Xana Teatre · Text: Mª Carmen Sáez
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentem “Maldito y bienamado bibelot”

Heberto de Sysmo, Rafa Mesado i Enna Vilarroya
Entrada lliure
Una crònica de la seua relació amorosa amb la llennn
gua. Un llibre d’amor al llenguatge per la seua aventura radical i lúcida, escrit per un poeta que estima per
damunt de tot la paraula. Organitza: Llibreria Argot
19:00 H · CASA DE CULTURA

Presentació del llibre “No te preocupes por mí”

Ángeles Cervera
A càrrec de l’autora castellonenca Ángeles Cervenn
ra. Una història que, a través de salts en el temps,
va conformant una realitat molt diferent de la que es
creu en un principi i que va canviant a mesura que
es desenvolupen els esdeveniments. La suplantació
d’identitat i la confessió d’un assassinat donen un gir
imprevist al relat, que acaba amb un desenllaç inesperat en què, fins i tot en les últimes línies del llibre,
res és el que pareix.Organitza: Ángeles Cervera
19:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA

Ment positiva, vida activa

17:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Jornades RelacionAr’t: Nous entorns
d’aprenentatge per a les arts i la cultura

Castelló Educa
Jornades que pretenen esdevindre un punt de
nn
trobada de reflexions pedagògiques i acadèmiques
a partir de pràctiques i recerques en educació artística. Més informació i programa de les jornades
en https://avalem.wordpress.com Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Castelló Educa

Guen Kelsang Chödron
Entrada 3 €
Xarrades amb meditació enfocades a aprendre a
nn
controlar la nostra ment i generar ments positives.
Organitza: Centro Budista Naropa
19:15 H · ATENEO CASA DE CULTURA

Conferència inaugural curs 2018-2019: “Mayo
del 68: la revolución de los bien alimentados”

Joaquín Leguina
A càrrec de Joaquín Leguina, estadístic superior
nn
de l’Estat i expresident de la Comunitat de Madrid.
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i ATENEO (Associació per al dany cerebral adquirit)
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20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “Deixa’m la dona, Pepet”

El Cresol
Es tracta d’una comèdia valenciana en què el protagonisnn
ta, per fer un favor a un amic, li presta la dona perquè aquest
aprofite una situació econòmica altament favorable que se li ha
presentat, i que compensarà generosament el marit que favorablement ha accedit a la seua petició, però l’assumpte s’embolica
molt!. Acte benèfic a favor d’APNAC (Associació de Pares de
Persones amb Autisme de Castelló). Organitzen: Ajuntament de
Castelló de la Plana i APNAC (Associació de Pares de Persones
amb Autisme de Castelló)
DISSABTE 20 D’OCTUBRE
9:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Jornades RelacionAr’t: Nous entorns
d’aprenentatge per a les arts i la cultura

Castelló Educa
Jornades formatives RelacionAr’t: nous entorns d’aprenentatnn
ge per a les arts i la cultura, jornades que pretenen esdevenir
un punt de trobada de reflexions pedagògiques i acadèmiques.
Més informació https://avalem.wordpress.com Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Castelló Educa.

11:45 H · LLOTJA DEL CÀNEM

Visites guiades a l’exposició fotogràfica “State of Matter
/ Matter of State”

Fotografies de Mario Zamora
Entrada lliure
Organitzen: Ajuntament de Castelló de
nn
la Plana i UJI
12:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Xarrada: “Así cambié el modo
de aprender inglés”

Alfonso Boix
Entrada lliure
Aquest llibre parla d’un món globann
litzat en anglés. Dig it all! simplifica les
regles gramaticals i inclou múltiples trucs
simples per a adquirir una base ferma de
coneixements d’anglés. Serà útil per a
qualsevol persona interessada a aprendre, així com per a aquelles que desitgen
actualitzar-se. Organitzen: ACEN i Llibreria Argot

10:30-19:30 H · PARC RIBALTA

Festival La Colla en ruta

Dani Miquel, Ramonets, Las Auténticas+Sènior,
Miquel Gil+Botifarra, Trobadorets, El Diluvi...
Accés lliure
“La colla en ruta” és el nou festival familiar de la nova
nn
programació infantil d’À Punt Mèdia. Una jornada amb
música, teatre, activitats amb els nous personatges d’À
Punt i molt més. Concerts de Dani Miquel, Ramonets,
Las Auténticas amb Sènior, Miquel Gil i Botifarra, Trobadorets, El Diluvi amb Andreu Valor, Scura Splats, Mire i
Borja, Alberto Gambino, Limbotheque, Els Bíters... Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i À Punt

16:00 H · SANT JAUME DE FADRELL

Actuació: Els Llauradors
i la Rondalla Primer de Maig
Dos geneacions diferents de rondalles
nn

locals es troben en un concert singular.
Organitza: Ajuntament de Castelló de
la Plana Cicle de Música i Dansa a les
Ermites de Castelló
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17:00 H · PLAÇA DE L’OLIVERA

Conferència itinerant per Castelló.
Un passeig pel Castelló Medieval

DIUMENGE 21 D’OCTUBRE

Pili Escuder.
Organitza: Associació Germandat dels Cavallers
nn
de la Conquesta
17:00 H · PLANETARI

Activitat especial: Projecte dels Nou
Entrega dels premis dels tallers del Projecte dels
nn

Nou a la sala d’actes del Planetari de Castelló. Durant els mesos de juliol i agost, els dimecres s’han
celebrat els tallers del Projecte dels Nou, relacionats
amb els nou científics i científiques més rellevants de
la història de la ciència. En cada taller se segellava
un passaport, i el dissabte 20 d’octubre premiarem
la constància de les persones participants en aquests
tallers. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
17:30 H · SALA ZONA3 C/ BISBE SALINAS, 6

“Baby Do Re Mi”

Reserva d’entrades: 635 586 084
Públic familiar. Espectacle-taller d’estimulació
nn
musical a través del ritme, la percussió, el moviment
corporal i els sentits en què mares i pares podran
compartir amb les filles i fills diferents activitats i jocs
musicals. Organitza: Zona3
18:30 H · LLIBRERIA ARGOT

Cicle de xarrades “SMILEEE”

Entrada lliure
Les emocions són necessàries com a mecanisnn
mes per a la supervivència dels éssers humans, però
quan ens veiem incapaços de gestionar-les, es presenten problemes, conflictes, pors, angoixa… fins a
la caiguda. Per tant, és molt important aprendre a
realitzar activitats en u mateix, com una tècnica que
permet arribar a conéixer-nos i alhora ens dóna eines
per a interactuar amb nosaltres i la societat. Organitzen: SMILEEE i Llibreria Argot
20:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Concert de l’Associació Musical Castàlia
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i
nn
l’Associació Musical Castàlia

11:00 H · PLANETARI

Taller: Urà

Sagals
Entrada lliure
Urà és el penúltim planeta del sistema solar, un
nn
gegant gelat amb què farem un lapbook i una maqueta per a conéixer les seues llunes. Organitza:
Ajuntament de Castelló
12:00 H · PARC MERIDIÀ

Sentim els parcs: Concert d’Agotados

Tribut al grup de rock Ilegales
Entrada lliure
Pedro de la Llave, guitarra i veu; Esther Zapata,
nn
baix, cors. Organitza: Ajuntament de Castelló de la
Plana Sentim els Parcs
17:00 H · FESTES DE CARRER

Concert Verge de Lledó de
la Banda Municipal de Castelló
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
DILLUNS 22 D’OCTUBRE
DE 17:30 A 20:30 H · LLIBRERIA ARGOT

Jornades contra els delictes
d’odi, homofòbia i serofòbia

Entrada lliure
Un lloc per a compartir, parlar, escoltar i debatre
nn
sobre l’odi, l’homofòbia i la serofòbia. Conductes que
barregen la sexualitat, els prejudicis i una moralitat
perversa. L’aversió a la diversitat afectiva és una tara
que la nostra societat no pot permetre ni un segon
més. L’educació a casa i a l’àmbit escolar és fonamental per a garantir el respecte i la tolerància. Parlarem també sobre el VIH i l’estigma que comporta.
Organitzen: CASDA i Llibreria Argot
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19:00 H · LLIBRERIA BABEL

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Entrada lliure
“Renda Valenciana d’Inclusió. Ha millorat la vida
nn
de la gent?”, a càrrec d’Anna García Monfort, vocal
de Serveis Socials del Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló. Coordina Marisa Saavedra Muñoz.
Organitza: Llibreria Babel

Alicia Gómez · 1968 Ediciones
Entrada lliure
Un poemari que navega entre Amèrica i Europa i
nn
que reflecteix l’amor per la paraula com a ferramenta
per a integrar cultures, coneixements i emocions universals.Organitza: Alicia Gómez i Llibreria Argot

Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall

Presentació del poemari: “Crepúsculo”

19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Presentació del llibre “El método
del algodón de azúcar”

Antonio Beltrán Pueyo
Presentació del llibre “El método del algodón de
nn
azúcar: 7 pasos para lograr la felicidad de una vez
por todas”, de l’Editorial Planeta. A càrrec de l’autor,
Antonio Beltrán Pueyo. Organitza: Llibreria Babel
19:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA
20:00 H · SALA DE LA XEMENEIA · CASINO ANTIC

10a Edició Festival Fortea: Cor OAV i
la guitarra del portugués Eudoro Grade

Entrada lliure fins a completar l’aforament
Les veus del Cor OAV i la guitarra del portugués
nn
Eudoro Grade interpreten el Romancer Gitano de
Castelnuovo-Tedesco sobre el cèlebre text de García
Lorca, junt amb un homenatge a Daniel Fortea. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Cicle Dilluns Concert 10a Edició Festival Fortea
DIMARTS 23 D’OCTUBRE
18:00 H · BIBLIOTECA MUNICIPAL

Contacontes: “El Principito”

Rebombori
Entrada lliure. Edat recomanada de 4 a 8 anys
Aquest contacontes és un homenatge a aquesta
nn
obra icònica i polièdrica, que permet distintes lectures segons l’edat i l’etapa vital en què ens la trobem.
Moralitats i reflexions per a grans i menuts en un
espectacle que posa en valor la importància de no
oblidar mai la puresa de la innocència, la màgia de la
imaginació i el valor de la il·lusió. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

Meditacions guiades

Rafa Mérida
Entrada 2 €
Sessions guiades de meditació per a aprendre a
nn
relaxar el cos i la ment, i afrontar la vida diària amb
una ment serena. Més informació a la pàgina web:
www.MeditarEnCastellon.org // Tel. 659 606 268.
Organitza: Centro Budista Naropa
DIMECRES 24 D’OCTUBRE
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Xarrada del Col·lectiu
d’Escriptors Valencians Anònims

Dr. José Pérez
Entrada lliure
Ens aproparà a la Programació Neurolingüística
nn
(PNL) i ens mostrarà els seus avantatges per al nostre
dia a dia. Organitzen: CEVA i Llibreria Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Icona i la Cultura Popular:
La Conlloga Muixeranga de Castelló

Entrada lliure
“Conlloga Muixeranga de Castelló, treballant dia a
nn
dia per les tradicions del nostre poble”, per membres
de la Conlloga Muixeranga de Castelló. Organitza:
Llibreria Babel
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19:15 H · CASA DE CULTURA

Conferència “Buscando
el sentido de la vida”

Entrada lliure
Propostes per a il·luminar els diferents camins
nn
existencials. Ponents: Juan Carlos Castelló Melià,
professor de Filosofia. Organitzen: Ajuntament de
Castello i Asociación Fe y Diálogo

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

“El sacrificio de un ciervo sagrado”

Yorgos Lanthimos. Irlanda, EUA, Regne Unit, 2017
Entrada: 3 € | VOSE · 121’
L’última i inquietant pel·lícula del grec Yorgos
nn
Lanthimos, ‘The killing of a sacred deer’ (‘El sacrificio de un ciervo sagrado’) va generar un fort impacte i bona rebuda entre el públic del Festival de
Cinema de Sitges. La pel·lícula, que es mou entre el
thriller, el suspens i fins i tot el terror, està protagonitzada per Colin Farrell, Nicole Kidman i un increïble
Barry Keoghan, i ha estat reconeguda al Festival de
Cannes amb el millor guió. El film ens acosta a una
estètica que recorda a ‘Eyes Wide Shut’ de Kubrick
i no només pel paper de Kidman. Un cirurgià reputat i pare de família entregat, Steven Murphy, amaga
un secret i és que de vegades es reuneix amb un
estrany i inquietant adolescent, que l’acabarà portant a un impossible i terrorífic dilema moral i que
afectarà a la seua dona i els seus dos fills. Al llarg
de la pel·lícula les imatges i la música van portant a
l’espectador a través d’una fosca atmosfera cap a un
camí de violència estètica. Organitzen: Ajuntament
de Castelló de la Plana i Filmoteca Valenciana.
Cicle Filmoteca Valenciana

DIJOUS 25 D’OCTUBRE
11:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA

Medita en 30 minuts

Argimiro Guillén
Entrada 2 €
Classes de meditació. Més info: www.MeditarEnnn
Castellon.org Organitza: Centro Budista Naropa

18:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Cicle Violència Zero: conferència
amb Fina Ferrer i Maribel Escrig

Entrada lliure
Xarrada “Víctima i victimisme. La dignitat de les
nn
supervivents. Una mirada crítica a la societat i a la justícia”. Organitzen: AEPC (Associació d’Escriptors de
la Província de Castelló) i Llibreria Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Presentació de llibre i recital poètic:
“Els límits del Quim Porta”

Entrada lliure
A càrrec de Josep Porcar i l’autor, Josep Pedrals.
nn
Edicions Alabatre. Organitza: Llibreria Babel
20:00 H · MENADOR · SALA DE CONFERÈNCIES

Projecció de curtmetratges

Entrada lliure
Las chicas terribles i Todas solas, i presentació a
nn
càrrec de la directora Zaida Carmona; a continuació,
Bateria, de Damián Sainz. Més informació a www.uji.
es Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana, Universitat Jaume I i Born Music Cicle Sessió
Contínua, visibilitzant l’audiovisual local

28 ·

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

“Pasábamos por aquí”:
un tribut a Aute i Sabina

Entrada lliure
Músics: Carlos Álvarez, Ángel Belinchón, David
nn
Mascaró, Sergio Bisbal. Amb les col·laboracions especials: Enrique Bellido i Rosa Miró. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
DIVENDRES 26 D’OCTUBRE

19:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA

Ment positiva, vida activa

Guen Kelsang Chödron
Entrada 3 €
Xarrades amb meditació enfocades a aprendre a
nn
controlar la nostra ment i generar ments positives. www.
MeditarEnCastellon.org Organitza: Centro Naropa
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Conferència: “Código nuevo de PNL.
Programación Neurolingüística PNL”
A càrrec de Fernando Muñoz, neurocoach. Organn
nitza: Llibreria Babel

18:30 H · SALA D’ACTES DE L’EDIFICI HUCHA

Feuchón: el vampiro feuchón

Xana Teatre
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Amb el pretext de la celebració d’un gran concert,
nn
Mina i Gaspar han citat tots els veïns al cementeri.
Però en realitat no hi haurà cap recital: els dos aprenents de vampir estan buscant el millor mos entre els
assistents perquè el seu senyor, el comte Feuchón,
se’ls menge. Organitza: Fundació Caixa Castelló.
Cicle Cuencuentahucha
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Club de lectura

Entrada lliure
Solo es el fin de la soledad i Dual, a càrrec de
nn
l’autor José Antonio Murgui Albelda i l’editora d’Olé
Libros, Yolanda Barambio. Els clubs de lectura són
espais de tertúlia i debat a l’entorn d’una lectura en
què un grup de persones s’organitza per a llegir el
mateix llibre i reunir-se un dia, a la llibreria, per a
comentar el llibre. Es tracta d’una activitat que reuneix persones amb una afinitat comuna: el gust per
la conversa i la lectura. Els clubs són presencials.
Organitzen: José Antonio Murgui i Llibreria Argot

19:00 H · FUNDACIÓ DÁVALOS-FLETCHER · SALA

Inauguració de l’exposició:
XXIV Mostra de Bonsais de la tardor
Inauguració de l’exposició de bonsais. Exposició
nn

oberta del divendres 26 al diumenge 28 d’octubre.
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana, Fundació Dávalos-Fletcher i Associació Bonsai Castelló
19:15 H · ATENEO CASA DE CULTURA

“Sant Vicent Ferrer: taumaturgo y orador”

Henry Bouché
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i
nn
ATENEO (Associació per al dany cerebral adquirit)
19:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Conferència “Matilde Salvador:
una militant de la vida”

Entrada lliure
A càrrec del musicòleg i pianista Josep Doménech
nn
Part. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana
i Fundació Guitarrista Manuel Babiloni
Cicle Centenari del naixement de Matilde Salvador
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DISSABTE 27 D’OCTUBRE

9:00-22:00 H · PARC RIBALTA

Festival de l’adopció de mascotes
IV Edició del Festival de l’adopció amb jocs infannn

tils, rifa i tómbola, activitats i xarrades informatives,
així com el IV Concurs de gossos urbans. L’esdeveniment pretén acostar a tothom la labor de la protectora: fomentar l’adopció d’animals, conscienciar
i evitar l’abandó. Mes informació en www.huellascallejeras.com Organitzen: Ajuntament de Castelló
de la Plana i la protectora Huellas Callejeras.
17:00 H · PALAU DE CONGRESSOS

Concert Escola Canta Congrés Art
Banda Municipal de Castelló
Organitza: Ajuntament de Castelló
nn

19:00 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA

Acte de lliurament dels
Premis Grau de la Cultura 2018
Premi in Memoriam: Vicente Bacas “Xamberga”.
nn
Premi Entitat Cultural: Projecte ArtistiCS de l’IES Miquel Peris Segarra del Grau. Premi Grau de la Cultura
2018: Joaquín Campos Herrero. Organitza: Federació de Col·lectius per la Cultura al Grau
19:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS

Concert de Sandra Fernández
i Aurelio Viribay
Organitza: IVC (Institut Valencià de Cultura)
nn

Cicle Centenari del naixement de Matilde Salvador

17:30 H · SALA ZONA 3 · C/ BISBE SALINAS, 6

Espectacle de màgia amb Iván Arribas

Preu: 4 €, reserva d’entrades 635 586 084
Un espectacle ple de sorpreses de màgia i particinn
pació narra les increïbles aventures que va viure Iván,
els personatges màgics que va conéixer i fins i tot
revela algun secret ben guardat que el va dur a aconseguir el seu somni de ser mag. Organitza: Zona 3
18:30 H · LLIBRERIA ARGOT

Xarrada SMILEEE “Es pot aprendre a ser feliç?”

Entrada lliure
La culpa, el victimisme, la por, la ira, l’ansietat o la
nn
tristesa són emocions bàsiques que ens roben el benestar. Però si som capaços d’aconseguir que el nostre
organisme sols es dispare en situacions d’emergència real, si controlem les nostres reaccions davant de
les situacions que ens alteren innecessàriament, la
nostra felicitat creixerà exponencialment. Organitzen: SMILEEE i Llibreria Argot

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Big Van: Monòlegs científics

Entrada: 8 € en platea i 5 € a l’amfiteatre
Històries científiques per a no parar de riure, a
nn
càrrec dels Monòlegs Científics de Big Van Ciència,
contesten a preguntes fent un espectacle per a tots
els públics, com per exemple: què té de transgènic Spiderman? Com resisteixen els bacteris als antibiòtics?
Quina és la ciència que s’amaga darrere d’un gintònic
quan estem en una festa? Organitza: Big Van Ciència
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DIUMENGE 28 D’OCTUBRE
9:00-22:00 H · PARC RIBALTA

Festival de l’adopció de mascotes
IV Edició del Festival de l’adopció amb jocs infantils,
nn
rifa i tómbola, activitats i xarrades, així com el IV Concurs de gossos urbans. L’esdeveniment pretén acostar
a tothom la labor de la protectora. Mes informació:
www.huellascallejeras.com Organitzen: Ajuntament
de Castelló de la Plana i Huellas Callejeras.
11:00 H · PLANETARI

Taller “Matèria obscura,
com sabem que existeix?”

Caleidoscopio
Entrada lliure
La matèria obscura és com altres fenòmens que
nn
no podem veure ni detectar fàcilment, però sí que
podem apreciar-ne els efectes, com ara el magnetisme. Aquest taller ens servirà per a conéixer i
comprendre aquesta matèria misteriosa. Organitza:
Ajuntament de Castelló de la Plana
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Concert “La veu cantant.
Música contra la violència de gènere”

Entrada lliure amb invitació
Amb la commemoració el proper 25 de novembre
nn
del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
contra les Dones, s’organitza un concert especial en
què s’interpretaran cançons amb un clar missatge
a favor de l’empoderament de la dona i de la lluita contra la violència de gènere. Presentació: Núria
Vizcarro. Veus: Arantxa Domínguez, Ángela Furquet,
Bárbara Breva, María Igual, Sol González, Nuria Pallarés, Marina Fernández i Mioara Ahicart (guitarra
flamenca). Músics: Manel Brancal (guitarra acústica
i elèctrica), Michel Llorens (piano i acordió), Natxo
Navarro (baix i contrabaix) i Jesús Gimeno (bateria
i percussió). Organitzen: Ajuntament de Castelló,
Creu Roja Espanyola i Fundació Dávalos-Fletcher

19:00 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS

Concert Aplec de Corals

Entrada lliure
24a Edició Aplec de Corals Ciutat de Castelló.
nn
Concert de totes les corals per al públic aficionat al
cant coral, una proposta iniciada el 1995 amb l’ànim
de promoure la germandat i la interacció entre les
diferents formacions dins del panorama musical de
Castelló: el de les corals o grups polifònics. Entre
altres corals que actuaran hi trobem: Cor Gregorià
Resurrexit, Cor Schola Jubilemus, Orfeó Universitari de l’UJI, Cor Veus Atrevides, Ensemble Vocal
Varadero, Coral Polifònica Sant Pere, Coral Vicent
Ripollés, Coral Juan Ramón Herrero, Coral Veus de
Lledó, Coral Castàlia Aules de la 3a Edat, Coral Innuendo, Cor Pentecosta, Coral Polifònica Ciutat d’Alzira
(coral invitada). Organitza: Ajuntament de Castelló
de la Plana
DILLUNS 29 D’OCTUBRE
9:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció: “Ocells de pas”

Olivier Ringere · França, Bèlgica, 2015
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Doblada al valencià · 84’
“Ocells de pas” és una pel·lícula belga (“Les oinn
seaux de passage”) que explica la història d’amistat
entre dos amigues, una d’elles discapacitada, i un
aneguet. Ha obtingut molts premis: Premi Principal
del Jurat Internacional al Festival FIFEM de Montreal,
Premi Principal del Jurat Internacional al Festival de
Cinema Infantil Kineko de Tòquio, Primer Premi del
Jurat al Chicago Children Film Festival, Premi European Children Film Association 2016, Gran Premi
al millor llargmetratge a l’International Children Film
Festival de Nova York,... Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana
Cicle Dia Internacional de les Xiquetes
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Taller de fotografia amb Rafa Velasco

Entrada lliure
L’associació AMART i el col·lectiu fotogràfic ADOnn
FA organitzen cada darrer dijous de mes, de la mà
del mestre Rafael Velasco, un taller de tècnica fotogràfica. Organitzen: Rafa Velasco i Llibreria Argot
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19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art d’Adall:
Banca Armada. El teu banc inverteix en armes?
A càrrec de Camino Simarro, tècnica de la camnn

panya, educadora social i antropòloga, membre del
Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Part artística a
càrrec d’alumnat del conservatori Calasancio sota
la direcció d’Isabel Julià. Coordina Marisa Saavedra
Muñoz. Organitza: Llibreria Babel
19:30 H · CASA DE CULTURA

Inauguració del curs ALCAP 2018-2019:
“Filosofía y poesía”

Entrada lliure
Conferència “Filosofía y poesía”, impartida per Ana
nn
Noguera Montagut, doctora en Filosofia de la Universitat de València. Organitzen: Ajuntament de Castelló
de la Plana i ALCAP (Asociación Literaria Castellonense Amigos de la Poesía)
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Concert: Altin Gün

20:00 H · SALA DE LA XEMENEIA, CASINO ANTIC

Concert de clausura de la desena edició
del Festival Fortea

Entrada lliure fins a completar l’aforament.
El concert de clausura del X Festival Fortea va a
nn
càrrec de Bartholomeu Wiese, el gran guitarrista brasiler que farà un recorregut per la música del Brasil.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Cicle Lunes Concierto X Festival Fortea
DIMARTS 30 D’OCTUBRE

Taquilla inversa
Altin Gün (“dia daurat”) d’estil rock i funk, prové de
nn
la desconeguda història del folklore turc, composta
per 6 músics de diferents procedències, des d’Holanda a Turquia passant per Indonèsia. Un dels seus
singles d’èxit d’estil funk turc és “Goca Dünya”, de
l’àlbum titulat “On”, popularitzada per Erkin Koray.
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i
Septiembre Recuerdos Cicle SONS
18:00 H · BIBLIOTECA MUNICIPAL

Contacontes: “Contes de por per a riure”

Contaclown
Entrada lliure. Edat recomanada de 4 a 8 anys
Qui no ha tingut por dels monstres de xicotet?
nn
I dels sorolls? I de la foscor? En aquest recull de
contes ens trobarem amb tots aquells personatges
o situacions que ens fan por, però capgirarem les
històries per tal d’aconseguir espantar-los. En companyia de l’animadora i actriu de Contaclown farem
un recorregut per diverses històries, que a ben segur
ens seran d’utilitat. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Xarrades del Teléfono de la Esperanza

Entrada lliure
Les emocions són necessàries com a mecanisnn
mes per a la supervivència dels éssers humans, però
quan ens veiem incapaços de gestionar-les, es presenten problemes, conflictes, pors, angoixa… fins
a la caiguda. Per tant, és molt important aprendre
a realitzar activitats en u mateix, com una tècnica
que permet arribar a conéixer-nos i alhora ens dóna
eines per a interactuar amb nosaltres i la societat.
Organitzen: Teléfono de la Esperanza i Llibreria Argot
Cicle Teléfono de la Esperanza
19:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA

Meditacions guiades

Rafa Mérida
Entrada 2 €
Més informació en: www.MeditarEnCastellon.org
nn
Tel. 659 606 268. Organitza: Centro Budista Naropa

DIMECRES 31 D’OCTUBRE

17:00 H · CENTRE D’INTERPRETACIÓ CASTELL VELL

Visita guiada Castell Vell

Aforament màxim: 30 persones
Idioma: valencià/castellà · Durada: 1 hora
Reserveu plaça en: info@mucc.es o al 964 23 91
nn
01 (de dilluns a divendres de 8 a 15 h). Veure condicions d’accessibilitat en www.mucc.es/castellvell
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
18:30 H · LLIBRERIA ARGOT

19:15 H · CASA DE CULTURA

Cicle poètic de Poetas sin sofá

Arturo Petit Urbaneja
Entrada lliure · Aforament 100 persones
Per què els creients parlen tan poc de la seua fe?
nn
Arturo Petit, com a sacerdot diocesà que va formar
part de l’Escola de Teologia de Santa Maria, argumentarà la ponència, ja que la pau, la justícia i la
llibertat són els seus pilars. Organitzen: Ajuntament
de Castelló de la Plana i Asociación Fe y Diálogo

18:30 H · LLIBRERIA ARGOT

Conferència “El silencio de los creyentes”

Entrada lliure
Un lloc per a compartir, parlar, llegir, escoltar i gaunn
dir de la poesia. Organitzen: Poetas sin sofá i Llibreria Argot Cicle Poetas sin sofá

Tots Sants i festa “Truco o trato” de
les Jornades FantàstiCS18 de literatura
fantàstica, terror i ciència-ficció

Entrada lliure
Vine amb la teua disfressa: gaudirem d’un
nn
photocall i hi haurà caramels, jocs i sorpreses
per als més menuts. Organitzen: Ajuntament de Castelló, FantàstiCS18, Fundació
Dávalos-Fletcher, Filmin, Ediciones Museo
Fantástico, Associació Cultural Miskatonic
i Argot

JORNADES FANTÀSTICS18
IL·LUSTRACIÓ · TERROR · FANTASIA · SCI-FI · CINEMA · CURTS · LLIBRES
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18:30 H · TEATRE DEL RAVAL

“An Education”

Lone Sherfig · Regne Unit, 2009
Entrada lliure | Doblada al castellà · 95’
“An Education” és un drama britànic basat en una
nn
memòria autobiogràfica del mateix títol escrit pel periodista britànic Lynn Barber. Situada a l’any 1961,
ens acosta a l’atractiva i brillant estudiant de 16
anys, Jenny, qui només pensa en estudiar per poder
anar a Òxford, però el seu món trontolla quan coneix
a David; un seductor de 35 anys. David començarà a
festejar-la amb sopars elegants, clubs i viatges amb
els seus divertits amics, posant a Jenny en un dilema
sobre si en un futur ha de seguir amb David i la seua
atrafegada vida, o bé anar a la universitat. La pel·lícula, estrenada l’any 2009, va estar dirigida per Lone
Scherfig, amb guió de Nick Hornby, i en el seu repartiment trobavem Emma Thompson, Peter Sarsgaard,
Dominic Cooper, Rosamund Pike, Olivia Williams i
Carey Mulligan. Ha rebut diferents premis internacionals. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Cicle Dona i Cinema

19:30 H · SALA D’ACTES DE L’EDIFICI HUCHA

Conferència: “Más allá de quietud: una
explicación para la diseminación del cáncer”

Eduardo López Collazos
D’orígen cubà, el doctor Eduardo López Collazo
nn
dirigeix l’Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) de Madrid. El doctor López Collazo té 1.700 científics al seu càrrec,
centrats a estudiar la metàstasi i trobar una cura al
càncer introduint elements que fins ara no s’havien
tingut en compte per a entendre el procés de la malaltia i amb això poder descobrir una solució terapèutica contundent que la detinga, des de la seguretat
que arribarà el dia en què serà una malaltia la curació de la qual es farà amb un tractament a l’abast
de tots. Organitza: Fundació Caixa Castellón
Cicle Un encuentro en la Fundació Caixa Castelló...
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DIUMENGE 7 D’OCTUBRE

DIUMENGE 21 D’OCTUBRE

11:00 H

11:00 H

Caleidoscopio

Sagals

Taller: World Space Week
Entrada lliure
Celebració de l’esdeveniment mundial World Space
Week al Planetari de Castelló, sota el lema “L’espai
uneix el món” (‘Space unites the world’), amb l’elaboració col·laborativa d’un mural, llançament de coets
d’aigua i elaboració de motxilles espacials. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

Taller: Urà
Entrada lliure
Urà és el penúltim planeta del sistema solar, un
gegant gelat amb el qual farem un lapbook i una
maqueta per a conéixer les seues llunes. Organitza:
Ajuntament de Castelló de la Plana
DIUMENGE 28 D’OCTUBRE

DIUMENGE 14 D’OCTUBRE
11:00 H

Taller: Cometes, portadors de vida?
Caleidoscopio

Entrada lliure
En aquest taller descobrirem els cometes, d’on
provenen, quin n’és l’origen i la seua composició.Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
DIUMENGE 20 D’OCTUBRE
17:00 H · ACTIVITAT ESPECIAL

Projecte dels Nou

Entrada lliure
Entrega dels premis dels tallers del Projecte dels
Nou a la sala d’actes del Planetari de Castelló. Durant els mesos de juliol i agost, els dimecres s’han
celebrat els tallers del Projecte dels Nou, relacionats
amb els nou científics i científiques més rellevants de
la història de la ciència. En cada taller se segellava
un passaport, i el dissabte 20 d’octubre premiarem
la constància de les persones que hi participaren.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

11:00 H

Taller: Matèria obscura,
com sabem que existeix?
Caleidoscopio

Entrada lliure
La matèria obscura és un d’eixos fenòmens que no
podem veure ni detectar fàcilment, però sí que podem apreciar-ne els efectes, com ara el magnetisme.
Aquest taller ens servirà per a conéixer i comprendre
aquesta matèria misteriosa. Organitza: Ajuntament
de Castelló de la Plana
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FINS AL 15 D’OCTUBRE

DEL 16 D’OCT. AL 6 DE NOVEMBRE

Història del joguet científic espanyol

Fotografia astronòmica

Entrada lliure

Entrada lliure

Aquesta mostra ens convida a un suggeridor
viatge per la història espanyola a través dels seus
joguets i jocs, i alhora ens ensenya l’íntima connexió entre aquests i la ciència. L’exposició es divideix en cinc àmbits: joguets amb molta energia,
de la ciència als invents, mitjans de transport a
través del temps, juguem a científics? i ciència
en femení. Les peces procedeixen de la col·lecció
Quiroga-Monte.

Col·lecció pròpia del Planetari de Castelló
d’imatges astronòmiques amb què es fa un recorregut pel sistema solar.

DEL 2 D’OCT. AL 30 DE DESEMBRE

Història de la bicicleta
Entrada lliure

Aquesta exposició és una mostra de bicicletes
històriques i clàssiques. La bicicleta ha esdevingut un mitjà de transport imprescindible per a
milions de persones, un esport d’alta competició i
una activitat física per a mantindre’ns en forma i
en contacte amb la natura.

EXPOSICIÓ RESIDENT

Exposició Illes Columbretes
Entrada lliure

Dins del conveni entre la Generalitat Valenciana
i l’Ajuntament de Castelló que va situar el centre
d’informació de la reserva natural terrestre de les
Illes Columbretes a les instal·lacions del Planetari
també s’inclou una exposició que juntament amb
una audioguia acosta el visitant a les illes, la seua
naturalesa i la seua història.
EXPOSICIÓ RESIDENT

Exposició Mineralogia
i Paleontologia
Entrada lliure

Totes 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

Els minerals són els elements que formen les
roques i tenen una gran varietat de propietats físiques. Amb aquesta exposició, descobrireu les seues característiques, podreu trobar una col·lecció
de fòssils de caragols i bivalves de la zona dels
Ports, alguns d’aquests d’uns 200 milions d’anys,
que ens submergeixen als temps en què aquesta
comarca es trobava sota un mar poc profund.
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ELS DIMECRES D’OCTUBRE
18:00 H

Projecció “Deep Sky” (‘Cel profund’)
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
TARIFES PROJECCIONS

·Majors d’edat: 4 €
·Grups escolars: 2 €
·Jubilats, pensionistes, majors de 65,
menors, estudiants, persones aturades,
famílies nombroses i monoparentals amb
l’acreditació corresponent: 3 €
ELS DIMARTS D’OCTUBRE
18:00 H

Projecció “De la Terra a l’univers”

Valencià · 30’
Les imatges més espectaculars obtingudes pels
grans observatoris del món, tant des de la superfície
de la Terra com des de l’espai.
19:00 H

Projecció “Energia para la vida”

Castellà · 40’
Explora la relació de la nostra civilització amb
l’energia que utilitzem. Per a açò s’adopta un punt
de vista genèric que permet obtenir una perspectiva
àmplia per a analitzar la situació actual i les nostres
opcions presents i futures.
ELS DIJOUS D’OCTUBRE
18:00 H

Valencià · 31’
Us convidem a emprendre un viatge de descobriment celeste que us portarà a conéixer des de les teories dels antics astrònoms grecs fins als imponents
telescopis de l’actualitat.

Projecció “Quatre estacions”

19:00 H

Projecció “Abuela Tierra”

Projecció “Explorando el sistema solar”

Castellà · 24’
Ens transporta a diferents escenaris del sistema
solar i aconsegueix despertar la curiositat del públic
per a entendre i apreciar aspectes de planetes, asteroides i estels.

Valencià · 30’
Un recorregut per alguns dels astres més interessants que podem observar.
19:00 H

Castellà · 30’
La Terra ens explica com es va formar, com va nàixer la vida fins que vam aparéixer els éssers humans,
i coneixerem de primera mà el moment en què es va
formar la Lluna.
DIVENDRES D’OCTUBRE
18:00 H

Projecció “La xiqueta que sabia caminar a
l’inrevés”

Valencià · 30’
Una història que vol convidar-nos a contemplar el
que ens envolta des d’un nou punt de vista. On abans
véiem solament sòl, ara potser podrem veure el cel.
19:00 H

Projecció “Planetas extrasolares”

Castellà · 31’
Fins ara, només coneixem un planeta on s’ha desenvolupat la vida, el nostre. Podria un planeta extrasolar
ser un lloc adequat per al desenvolupament de la vida?

OCTUBRE 2018 · 37

ELS DISSABTES D’OCTUBRE
11:00 H

Projecció “Deep Sky” (‘Cel profund’)

Valencià · 30’
Al llarg de 30 minuts es presenten les imatges
més espectaculars obtingudes pels grans observatoris del món, tant des de la superfície de la Terra com
des de l’espai.
12:00 H

ELS DIUMENGES D’OCTUBRE
11:00 H

Projecció “Astronomía: 3.000 años
de observación del cielo”

Castellà · 31’
Acompanyats pel savi Einstein en format còmic, repassem les principals fites astronòmiques dels últims
3.000 anys i els descobriments realitzats gràcies a
la tecnologia.

Projecció “Cuatro estaciones”

12:00 H

13:00 H

Valencià · 24’
Ens transporta a diferents escenaris del sistema
solar i aconsegueix despertar la curiositat del públic
per a entendre i apreciar aspectes de planetes, asteroides i estels.

Castellà · 33’
En aquesta projecció fem un recorregut per alguns
dels astres més interessants que podem observar
durant cadascuna de les estacions.

Projecció “Explorant el sistema solar”

Valencià · 24’
Ens transporta a diferents escenaris del sistema
solar i aconsegueix despertar la curiositat del públic
per a entendre i apreciar aspectes de planetes, asteroides i estels.
17:00 H

Projecció “Mil millones de soles”

Castellà ·35’
En aquesta projecció descobrirem els milions d’estreles que es troben a la Via Làctia i com ha evolucionat la història del posicionament de les estrelles.
18:00 H

Projecció “La xiqueta que sabia
caminar a l’inrevés”

Valencià · 30’
Una història que vol convidar-nos a contemplar el
que ens envolta des d’un nou punt de vista. On abans
véiem solament sòl, ara potser podrem veure el cel.
19:00 H

Projecció “Planetas extrasolares”

Castellà · 31’
Fins ara, només coneixem un planeta on s’ha desenvolupat la vida, el nostre. Podria un planeta extrasolar ser un lloc adequat per al desenvolupament
de la vida?

Projecció “Explorant el sistema solar”

13:00 H

Projecció “Abuela Tierra”

Castellà · 30’
La Terra ens explica com es va formar, com va nàixer la vida fins que vam aparéixer els éssers humans,
i coneixerem de primera mà el moment en què es va
formar la Lluna.
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D’OCTUBRE A GENER 2019

DEL 3 AL 28 D’OCT.

Fotografia:
“Amorazados”
Isabel Membrado

Exposició
de Fina Irün

FAÇANA DEL MERCAT

CENTRE CULTURAL LA MARINA

Exterior
Membrado, s’ha especialitzat
en la fotografia social i d’arquitectura a través de l’exercici
del retrat. “Amorazados” és un
projecte expositiu que indaga
sobre la representació social de
la masculinitat en una societat
com la nostra en què els problemes de la violència de gènere
ens fan preguntar-nos diàriament
què significa ser home, qui
determina els models d’identitat
de gènere i quines són les arrels
que sustenten el masclisme i la
societat patriarcal. Organitzen:
Ajuntament de Castelló

Entrada lliure
L’obra de Fina Irún estableix
un diàleg amb l’espectador. La
seua interpretació del natural
pretén transmetre pau i serenitat
mitjançant pinzellades harmòniques que posen en relleu
els valors de la naturalesa.
Inauguració de l’exposició: el
3 d’octubre a les 19:30 H.
Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana

DEL 26 AL 28 D’OCT.

LLOTJA DEL CÀNEM

XXIV Mostra de Bonsais

FUNDACIÓ DÁVALOS-FLETCHER
Entrada lliure
Inauguració de l’exposició:
26 d’octubre a les 19 H. Organitzen: Ajuntament de Castelló,
Fundació Dávalos-Fletcher,
Associació Bonsai Castelló

FINS AL 20 D’OCTUBRE

Fotografies de Mario
Zamora: “State of Matter /
Matter of State”

DEL 5 AL 14 D’OCT.

Els mocadors de pit blancs.
Agrupació Folklòrica
El Millars
FUNDACIÓ DÁVALOS-FLETCHER
Entrada lliure
L’Agrupació Folklòrica El
Millars us convida a l’exposició
d’indumentària tradicional.
Inauguració de l’exposició: 4
d’octubre a les 19:00 H. a la
sala de la Fundació.
Organitza: Fundació
Dávalos-Fletcher
31 D’OCT. A L’1 DE DES.

“Mujeres en la fotografía”
Fotos de la col·lecció
Carda-Diéguez
LLOTJA DEL CÀNEM

Entrada lliure
“State of Matter / Matter of
State” ens acosta a una simulació d’un informe que conté una
aproximació fotogràfica a la desintegració del poder corporatiu.

Entrada lliure
La col·lecció Carda-Diéguez
és una selecció de vint fotografies, el fil conductor de la qual
és la de la imatge de la dona en
la fotografia. Inauguració de
l’exposició: 31 d’octubre a les
19:30 H.

Organitzen: Ajuntament de
Castelló i Universitat Jaume I

Organitzen: Ajuntament de
Castelló i Universitat Jaume I
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INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ

CASTELLÓ REPUBLICÀ

arquitectura i urbanisme
DIMECRES

26

SETEMBRE 2018

19.30h

Museu d'Etnologia de Castelló
Carrer Cavallers 25

PERÍODE DE LA MOSTRA

Del 26 de setembre al
26 d'octubre de 2018

18 OCT. AL 5 DE GENER

“Abstracción versus
figuración: retazos
de una colección”
SALA SAN MIGUEL

Entrada lliure
La Fundació Caixa Castelló
presenta una selecció de les
obres més destacades de la
col·lecció Chirivella Soriano,
el primer centre privat d’art
contemporani de la Comunitat
Valenciana. Ubicada al Palau de
Valeriola, va nàixer l’any 2005
amb la idea d’oferir un programa
expositiu orientat a l’art contemporani espanyol per a compartir
amb la societat. Trobem artistes
de prestigi reconegut com
Antonio Saura, Fernando Zóbel,
Eduardo Arroyo, Carmen Calvo,
Rafael Canogar, Juan Genovés,
Joaquín Michavila, Eusebio Sempere, Guillermo Pérez Villalta,
Jose María Yturralde, Equipo
Crónica o Equipo Realidad. De
dilluns a dissabte de 17:30 a
20:30 H.
Inauguració de l’exposició:
18 d’octubre a les 20:00 H.
Organitza: Fundació Caixa
Castelló

HORARI

De dimarts a dissabte:
de 10.30h a 13.30h i
de 17.30h a 21.30h
Diumenges: de 9h a 14h

FINS AL 26 D’OCTUBRE
GRUP PER LA RECERCA
de la

FINS AL 2 DE NOVEMBRE

“Arquitectura i Urbanisme
a Castelló durant la Segona
República”

Alexandra Knie:
“Estudios y modelos
cósmicos”

MUSEU D’ETNOLOGIA DE CASTELLÓ

CASA DE CULTURA

Entrada lliure
El Castelló Republicà vol
recuperar part d’un patrimoni
material històric de la ciutat
de Castelló: l’arquitectura i
l’urbanisme dels anys 30 a
la nostra ciutat en temps de
la Segona República. Malgrat
el pas de temps, la Guerra
Civil i la dictadura franquista
amb l’eliminació de qualsevol
vestigi de la Segona Republica,
i l’especulació urbanística,
encara es conserven algunes
empremtes d’aquella època. Les
primeres recerques i itineraris
del Castelló republicà van portar
durant els anys 2013-2014 a
una primera mostra fotogràfica d’edificis públics i privats.
En aquesta nova mostra s’ha
ampliat el contingut fotogràfic i
documental.

Entrada lliure
La idea de laboratori que ens
presenta Alexandra Knie explora
els objectes dins d’uns limits
de sistema solar a tráves de la
ficció de nous planetes nanos.
Així al macrocosmos li correspon el seu equivalent micro. En
l’obra d’Alexandra les tècniques
mixtes combinen la pintura, la
fotografia i els brodats a mà i
màquina.

MEMÒRIA HISTÒRICA
CASTELLÓ

Organitza: Grup per
la Recerca de la Memòria
Històrica de Castelló

Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana
FINS AL 10 NOVEMBRE

Mavi Escamilla: “Still life”
GALERIA CÀNEM

Entrada lliure
Selecció d’obres realitzades
entre els anys 2008-2014. El
seu nexe d’unió és la representació femenina, l’alienació i la
cosificació de la dona.
Organitza: Galeria Cànem

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

