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DE L’1 AL 18 DE NOVEMBRE

DIVENDRES 2 DE NOVEMBRE

PLAÇA SANTA CLARA

12:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Entrada lliure
Cada any, la plaça Santa Clara s’ompli de llibres
nn
amb motiu de la Fira del Llibre Antic i d’Ocasió. El
mercat, que dura de l’1 al 18 de novembre, compta
amb la presència de dotze llibreters. En total, s’arreplegaran més de 50.000 exemplars entre antiguitats
editorials, edicions excepcionals de gran valor històric i cultural i també títols a preus molt assequibles.
La Fira del Llibre Antic i d’Ocasió és una oportunitat
d’arribar als lectors de forma més senzilla, on poden
trobar una àmplia oferta en un sol passeig, i els resulta més còmode que acudir a diferents llibreries. Hi
haurà llibres antics, d’ocasió, descatalogats, primeres
edicions, d’ocasió i de saldo, col·leccionisme i paper
imprés en general (cartell, postals, programes, etc.).
Organitzen: Gremi de Llibrers d’Ocasió de la Comunitat Valenciana i Ajuntament de Castelló de
la Plana

Mara Mollá
Entrada lliure
La fragilitat de la nit s’esvaïa amb els primers rajos
nn
de sol. El color de l’aigua, imperceptible fins a eixe moment, va cobrar vida, mostrant amb la seua tènue intensitat les onades bombollejants… Vaig mirar el cel. Ja
no hi havia estrelles, la llum les havia amagades, un nou
dia emergia. Organitzen: Mara Mollá i Llibreria Argot

37a Fira del llibre antic i d’ocasió de Castelló

DIJOUS 1 DE NOVEMBRE

Presentació del llibre “La perla azul”

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació del llibre: “ESTT”

Eduardo Giménez Ruiz
Entrada lliure
Els traumes més recòndits arrelats a la ment de les
nn
tres germanes les han arrossegades a un macabre joc
que ha durat massa temps... Poques vegades l’odi ha
cremat tant el cor d’algú per a fer aflorar tanta crueltat.
La seua última víctima porgarà les tres xiques i les arrossegarà fins als confins del seu passat, per a posar
fi a aquest cercle d’ombres, i de mort. En aquesta nit,
l’ànsia i el desig d’un xiquet d’aconseguir la llibertat
el farà caure, per desgràcia, en mans de les sàdiques
joves, ja que quan no pertanys a res, ni a ningú…
Organitza: Llibreria Argot

III

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

Jornadas Micológicas
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DISSABTE 3 DE NOVEMBRE
10:30 H / 17:00 H · EDIFICI MORÚ · PORT DE CASTELLÓ

Visita guiada a l’exposició micològica
Organitza: ASMICAS (Asociación Micológica de
nn
Castellón). Cicle III Jornades Micològiques

11:30 H · EDIFICI MORÚ DEL PORT DE CASTELLÓ

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

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

Confèrencia “Qué controlan las industrias
comercializadoras de setas”
A càrrec de Judith Furquet, escriptora de Seteando
nn

ando i auditora alimentària. Organitza: ASMICAS (Asociación Micológica de Castellón). Cicle III Jornades
Micològiques
17:30 H · SALA ZONA 3

Acrobàcies en família

Entrada 3 € | Reserva de places: 635 586 084 o
www.salazona3.es
Pares i fills podran realitzar espectaculars acrobànn
cies en aquesta introducció a una de les més sorprenents disciplines de circ. Organitza: Sala Zona 3
19:00 H / 21:00 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS

Monòleg: “Who is me. Pasolini”

Direcció: Àlex Rigola
Entrada 10 € | Aforament: 30 persones. Duració 60’
L’espectacle Who is me. Pasolini és la possibilitat
nn
d’acostar-nos a la figura de Pasolini des de Pasolini.
El seu pensament ètic i estètic fet poema. Pasolini
protagonista de Pasolini. Família, literatura, cinema,
amor, política... Després del seu assassinat, entre els
seus papers, van trobar un poema autobiogràfic inacabat. Una falsa entrevista amb un periodista americà
creada per ell mateix. Un text que no va eixir a la
llum mentre vivia i que ara volem acostar-vos. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana, IVC
(Institut Valencià de Cultura) i Universitat Jaume I
Cicle XXVI Mostra de Teatre Reclam
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

5é aniversari de la Conlloga Muixeranga de
Castelló. Una Experiència
Entrada lliure fins a completar l’aforament

Acte commemoratiu que repassa cinc anys de trann

jectòria de la Conlloga. Una experiència que ens farà
entendre i estimar el fet muixeranguer. Organitzen:
Ajuntament de Castelló i la Conlloga Muixeranga
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19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació de la Mostra IlustraCastelló

Inscripció en ilustracastello@gmail.com
Primera mostra d’il·lustració de Castelló. Comissann
riada per Rachel Dutch i Juan Vicente Centelles. Més
detalls en pàgines 6 i 7. Organitza: Llibreria Argot
19:30 H · EDIFICI MORÚ DEL PORT DE CASTELLÓ

Conferència “Etnomicologia, usos tradicionals
dels bolets a les terres valencianes”
A càrrec de Toni Conca, micòleg i professor. Organn

nitza: ASMICAS (Asociación Micológica de Castellón).
Cicle III Jornades Micològiques
DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE
11:00 H · PLANETARI

Taller de física

Baobab
Entrada lliure
En aquest taller descobrirem alguns principis físics
nn
amb experiments sobre el magnetisme, els colors i
l’energia electrostàtica. Després construirem un calidoscopi. Organitza: Ajuntament de Castelló

12:30 H · EDIFICI MORÚ DEL PORT DE CASTELLÓ

Lliurament de Premis Jornades Micològiques
Entrega de premis Boletaire de l’any, Premi millor dinn

buix, Premi foto de portada i Premi relat breu. Pica-pica
i vi d’honor. Organitza: ASMICAS (Asociación Micológica de Castellón). Cicle III Jornades Micològiques
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció: “La princesa prometida”

Rob Reiner, EUA, 1987
Entrada: 3 € | Doblada al castellà. Duració: 98’
Una vesprada de dissabte, un xiquet que està mann
lalt en el llit intenta entretindre’s jugant amb la seua
consola de videojocs. Un poc més tard arriba el seu
iaio i li conta un conte, la història d’amor entre la jove
Buttercup i el ben plantat Westley. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Filmoteca Valenciana Cicle Filmoteca Valenciana · Menuda Filmo
DILLUNS 5 DE NOVEMBRE

11:00 H · EDIFICI MORÚ DEL PORT DE CASTELLÓ

Visita guiada a l’exposició micològica
Organitza: ASMICAS (Asociación Micológica de
nn
Castellón). Cicle III Jornades Micològiques

9:45 H / 11:00 H · TEATRE DEL RAVAL

D’11:00 H A 13:30 H · PLAÇA DEL PRIMER MOLÍ

11:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS

La Carreta Teatro
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
El Drac del Palmeral està molt enfadat. Per tal d’evinn
tar la tala indiscriminada del bosc ha segrestat els xiquets i xiquetes de la ciutat i mitjançant un encanteri
els ha convertit en l’esperit de les palmeres per a protegir així el seu entorn natural. Organitza: Ajuntament
de Castelló de la Plana

Beisbol i activitats de sensibilització mediambiental, Juga Fusta i jocs educatius
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana,
nn
amb la col·laboració de Club de Béisbol y Softbol
Criollos de Castellón Sentim els Parcs

Concert “Santa Cecília” de la Banda Municipal

“L’embruixament del drac”

Entrada lliure

19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn

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

12:00 H · PLAÇA DEL PRIMER MOLÍ

Presentació del llibre de poemes Desierto a càrrec
nn

Concert: El sombrero de color
Indiefunk camaleònic. Juanan Corcuera (veu princinn
pal), Víctor Pajares (guitarra i cors), Víctor Nebot (baix)
i Álex Corcuera (bateria). Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana Sentim els Parcs

Entrada lliure

del seu autor, Manuel Emilio Castillo. Part artística:
Claudia Sánchez i Lucía Arrufat, cant i piano professional, estudiants del Conservatori Professional de Música Mestre Tàrrega. Presenta: Rosa María Vilarroig.
Organitza: Llibreria Babel
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MOSTRA
D’IL·LUSTRACIÓ
DE CASTELLÓ 2018
LLIBRERIA ARGOT
Carrer Sant Vicent, 16 · Castelló de la Plana
DISSABTE 3 DE NOVEMBRE

10:30 H · Presentació del Calendario Reversible 2019 de
la Mostra d’Il·lustració de Castelló, confeccionat per Belén
Segarra, Marta Negre, Verónica Fabregat, Laura Castelló,
Tocador de Monique, Bea Bernal, Karla Villena, Xabi López,
Martín Moltó, Joel de la Rocha, Ana Sansano, Neilabbott,
Azucena González, Sara Bellés, Laia Pascal, Javier Pauner,
Paula López, Lluïsa Lladó, Mateu Montefuji, Andrés Reyes,
Enric Redón, Gloria Sos Navarro, Greta Ramos, Rachel
Dutch i Elena Villalonga i Rodrigo García.
12:00 H · Presentació d’“Imaginar a Peter Pan”. Miguel Calatayud i Manuel Roig Abad. Degomagom ediciones. “Imaginar
a Peter Pan” és un llibre sobre el poder de la imaginació en els
xiquets, sobre la capacitat d’inventar-se a si mateixos. És un
llibre sobre qui som i sobre qui deixem de ser.
13:00 H · Mostra de cerveses artesanes Isanbeer, amb
l’actuació musical de Carlos Vargas.
DE 17:00 A 18:30 H · Gimcana per la ciutat de Castelló d’il·
lustració: 10 pistes, 10 objectius, 10 il·lustracions. Proposem
un joc divertit per a totes les edats, vine amb els teus utensilis
de dibuix, el teu mòbil i amb les pistes que et donarem hauràs
de localitzar els objectius que has d’il·lustrar. En cada ubicació
aconseguida hauràs de realitzar un dibuix, fer-te un selfie i
usar el hashtag en Instagram #IlustraCastelló2018. Premis de
patrocinadors fins a esgotar existències.
DE 18:30 A 19:00 H · Branding Road, agència de comunicació, ens explicarà els seus projectes i possibilitats de
coworking. Més info: www.brandingroad.com
19:00 H · Presentació del còmic “Canción de atardecer”,
de Jordi Pitarch Salvador i Carlos Tosca Marín. Ed. La
pajarita roja. Una interessant proposta de còmic negre, on la
trama es desenvolupa en carrers i llocs emblemàtics de la
nostra ciutat, Castelló, així com també en indrets de la bonica
població de l’Alcora.
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DEL 5 AL 9 DE NOVEMBRE

DE 10:00 A 12:00 H · Taller d’il·lustració escolar:
il·lustradors visiten els col·legis de Castelló.
Inscripcions en: ilustracastello@gmail.com
DILLUNS 5 DE NOVEMBRE

DE 18:00 A 20:00 H · Taller de collage, realitzat
per Rachel Brennes. 15 places. Inscripció en:
ilustracastello@gmail.com
Preu: 5 € per plaça. A partir de 16 anys.
DIMARTS 6 DE NOVEMBRE

DE 17:30 A 19:00 H · Taller d’enquadernació
“Libro japonés/acordeón”, realitzat per Rachel
Brennes. 15 places.
Inscripció en: ilustracastello@gmail.com.
Preu: 7 € per plaça. A partir de 10 anys.
DE 19:00 A 20:00 H · Conferència “Libro de
autor: Qué es y cómo se hace”, realitzada per
Dosdetrés Taller d’enquadernació.
DIMECRES 7 DE NOVEMBRE

DE 18:30 A 20:00 H · Taller: Com realitzar el teu
primer còmic. Per Joel de la Rocha. Places fins
a completar l’aforament. Entrada lliure.
DIJOUS 8 DE NOVEMBRE

DE 17:30 A 18:30 H · Quatre il·lustradors parlen:
Javier Pauner, Joel de la Rocha, Neilabbott i
Rodrigo García.
DE 18:30 A 19:00 H ·Concert amb Nacho García
DE 19:00 A 20:00 H · Quatre il·lustradores
parlen: Gloria Sos Navarro, Laia Pascal, Paula
López i Carla Villena.

DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE

DE 17:00 A 20:00 H · Mercadet Pop Up d’il·lustradors participants. Els autors venen els seus
productes i creacions.
DE 19:00 A 20:00 H · David González i Marta
Chaves ens mostraran els seus projectes amb
l’editorial Edelvives: El drac del patriarca i L’escala
de la donzella.
DISSABTE 10 DE NOVEMBRE

10:00 H · Quatre il·lustradores parlen: Tocador de Monique, Enric Redón i Lluïsa Lladó.
11:00 H · Quatre il·lustradors parlen: Bea
Bernal, Martín Moltó, Verónica Fabregat i
Mateu Montefuji.
12:00 H · Actuació musical de Montefuji.
12:30 H · Presentació de “Japón enlatado”
(Sin pereza books) per Fotolateras i nova edició
de 60 segons de llum. Presentació, piscolabis.
DE 17:00 A 18:15 H · Concurs Urban Print
“Utilitzant elements urbans serigrafiarem sobre
diversos suports. Els elements urbans hauran de
quedar nets després del seu ús.
DE 18:15 A 19:15 H · Quatre il·lustradors parlen: Xabi López, Belén Segarra, Sara Bellés i
Marta Negre.
DE 19:15 A 19:30 H · S’entregaran els premis
de patrocinadors del concurs Urban Print.
DE 19:30 A 20:30 H · Clausura. Quatre il·lustradors parlen: Rachel Dutch, Andrés Reyes,
Greta Ramos i Escaire.
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20:00 H · SALA DE LA XEMENEIA CASINO ANTIC

19:15 H · CASA DE CULTURA

d’Alicja Gutowska-Martínez al piano interpretaran
obres de Debussy, Sarasate i Saint-Saëns. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Institut
Valencià de Cultura Cicle Los Lunes Concierto

María Toscano Liria
Entrada lliure. Aforament limitat a 100 persones
María Toscano Liria és catedràtica de Filosofia. Abornn
darà “com superar la crisi existencial i prendre camins
per a viure amb confiança”. Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana i Asociación Fe y Diálogo

Concert de violí i piano
Daniel Martínez al violí amb l’acompanyament
nn

DIMARTS 6 DE NOVEMBRE
9:45 H / 11:00 H · TEATRE DEL RAVAL

“L’embruixament del drac”

La Carreta Teatro
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
El Drac del Palmeral està molt enfadat. Per tal d’evinn
tar la tala indiscriminada del bosc ha segrestat els xiquets i xiquetes de la ciutat i mitjançant un encanteri
els ha convertit en l’esperit de les palmeres per a protegir així el seu entorn natural. Organitza: Ajuntament
de Castelló de la Plana

Conferència “La noche oscura: salir del túnel”

19:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Presentació: “Llibre de patxutxes (retallables)”
Dansants del Corpus

A càrrec de l’Associació de Dansants del Corpus
nn
per als infants de Castelló. Organitzen: Ajuntament
de Castelló, Associació Dansants del Corpus de
Castelló i Fundació Dávalos-Fletcher.

18:00 H · BIBLIOTECA MUNICIPAL

Contacontes: “El Refugi
dels monstres oblidats”

Rebombori
Entrada lliure. Edat recomanada: de 4 a 8 anys.
Un especial per a Tots Sants. Cada vegada cobra
nn
més força la celebració de Halloween al nostre país. La
finalitat del contacontes es sensibilitzar sobre la nostra
tradició, les nostres llegendes. Marta no té por de res,
perquè té un costum: visitar regularment la biblioteca del seu barri. Allà llig històries de terror. Però cap
li fa por. Fins que un dia la bibliotecària li recomana
un llibre molt especial... Un llibre sobre monstres que
poblen les terres de Castelló, València i Alacant. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
19:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA

Meditacions guiades

Rafa Mérida
Entrada 2 €
Sessions de meditació. Organitza: Centro Naropa
nn

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

Conferència: “La Universitat Jaume I,
la educación y la sociedad castellonense
del siglo XXI”
Inmaculada Rodríguez Moya

Inmaculada Rodríguez és doctora per la Universitat
nn

Jaume I en Història de l’Art i premi extraordinari de
doctorat del curs 2003-2004. En l’actualitat i des de
2010 és professora titular de la Universitat en l’àrea
d’Història de l’Art en el Departament d’Història, Geografia i Art de l’UJI. Organitza: Fundació Caixa Castelló
Cicle Aula Isabel Ferrer
DIMECRES 7 DE NOVEMBRE

19:00 H · LLIBRERIA BABEL

9:45 H / 11:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Entrada lliure
Organitza: Llibreria Babel
nn

La Carreta Teatro
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn

Inauguració de l’exposició de ceràmica de
l’associació Escola Arts i Oficis de Castelló

“L’embruixament del drac”
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DIJOUS 8 DE NOVEMBRE
9:45 H / 11:00 H · TEATRE DEL RAVAL
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
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció: “Converso”

David Arratibel · Espanya, 2017
Entrada: 3 € | Color. Duració: 61’
Durant els últims anys, tota la família del cineasta
nn
s’ha convertit a la fe catòlica. La distància amb ells
es feia cada dia més gran, així que va decidir fer una
pel·lícula per entendre com l’Esperit Sant havia entrat
en les seues vides i, d’alguna forma, en la seua. Una
pel·lícula d’afectes, absències, buits i distàncies. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Filmoteca
Valenciana Cicle Filmoteca Valenciana

“L’embruixament del drac”

La Carreta Teatro
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

Carmencita i Katy Valls
Entrada 2 €
Organitza: Centro Naropa
nn
12:30 H / 14:10 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

GEM + MARCEL LÁZARA I JÚLIA ARREY
16:30 - 19:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Jornada: “Elles trien. Una proposta
d’educació per a la ciutadania global”

Assamblea de Cooperació per la Pau
Inscripcions: paisvalencia@acpp.com
Abordar la cooperació internacional amb perspectiva
nn
de gènere. Organitzen: Ajuntament de Castelló i l’Assemblea de Cooperació per la Pau

19:00 H · CASA DE CULTURA

Presentació del llibre “Poeta en vacaciones”

Julio Alcalá Neches
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Julio, escriptor autodidacta amb 3 poemaris publicats i
nn
la distinció de l’Escut d’Or de la UNEE. És membre d’ALCAP, Ateneo Blasco Ibáñez. Organitza: Julio Alcalá
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Taller “Deja de fumar en una sola sesión”
Organitza: Llibreria Babel
nn

16:45 H / 18:00 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

19:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA

CARLES PASTOR + JIM WAR BROU

Inma Valderas, Ero Felipe i Elena Fortanet
Entrada lliure
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn

CLARA PEYA

Inauguració de l’exposició “Al Natural”

19:00 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

Les propostes sense ressenya dels dies 8, 9, 10 i 11
pertanyen a la programació de la Fira Valenciana de la
Música TROVAM! · Pro Weekend. Trobareu ressenya i
altres detalls en les pàgines especials (14-19) dedicades a
Fira Trovam! Organitzen: Valencian Music Association,
Ajuntament de Castelló i Institut Valencià de Cultura
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DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE
18:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Acte d’obertura de les jornades, a càrrec d’Henri Bouché
Peris, director de les jornades.
18:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Conferència inaugural a càrrec de Carmen Aranegui
Gascó, catedràtica d’Arqueologia de la Universitat de València, sobre el tema “Sagunt som tots”.

20:00 H · MUSEU D’ETNOLOGIA DE CASTELLÓ

Inauguració de l’exposició “Patrimoni històric. El Castelló
iberoromà”.
DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
9:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Ponència a càrrec d’Artur Oliver Foix, llicenciat en
Geografia i Història per la Universitat de València i doctor en Arqueologia per la Universitat de Barcelona. Servei
d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòria (SIAP) de la
Diputació de Castelló. “Cultura ibèrica i cultura popular”.
11:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Ponència a càrrec d’Anna Viciach i Safont, llicenciada
en Geografia i Història per la Universitat de València i diplomada en Conservació i Restauració de Béns Culturals per
l’Escola de Conservació i Restauració de Béns Culturals de
Catalunya. “Poblat ibèric de Sant Josep a la Vall d’Uixó”.
12:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Didàctica a càrrec de Claudia Zaragozà Serrano, llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Història Antiga. “Aplicacions didàctiques
al món iberoromà”.
16:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Ponència a càrrec de Ferran Arasa i Gil, professor titular del Departament de Prehistòria i Arqueologia, llicenciat
en Geografia i Història i doctor en Història per la Universitat
de València. “La via Augusta per terres de Castelló”.

18:30 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Ponència de Ramon Járrega Domínguez, doctor per
la Universitat Autònoma de Barcelona i arqueòleg investigador de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) a
Tarragona. “El comerç i l’economia al territori de Sagunt i a
la Plana en època romana”.
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DIUMENGE
11 DE NOVEMBRE
9:30 H · MUSEU DE BELLES ARTS

Visita a la vil·la romana de Vinamargo, a càrrec de Joaquín Alfonso Llorens, arqueòleg director de
les excavacions. A les 12:00 h visita
complementària de les Jornades a la
col·lecció permanent d’Arqueologia
del Museu de Belles Arts.
DEL 9 NOVEMBRE
AL 23 DE DESEMBRE
MUSEU D’ETNOLOGIA · EXPOSICIÓ
L’exposició “Patrimoni històric. El

Castelló iberoromà” ens mostra regions importants de la nostra història
amb una sorprenent diversificació
que, no obstant això, en conjunt, conflueixen en un punt comú com és el
coneixement de la nostra història
local, les senyes d’identitat que ens
distingeixen. Des d’una perspectiva
general “Cultura ibèrica i cultura popular” s’aplega a una especial mirada
a la singular Via Augusta, camí vertebrador de les nostres terres. Horari
expositiu de la sala: de dimarts a dissabte de 10:30 a 13:30 h i de 17:30 a
21:00 h. Diumenges i festius de 9:00
a 14:00 h.

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 (de dilluns
nn
a divendres de 8 a 15 h). Consulteu les condicions d’accessibilitat en www.mucc.es/refugi. Organitza: Ajuntament de Castelló
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

5a Mostra Internacional de Curtmetratges sobre els
Drets Humans

Drets Humans i... Acció!
Entrada lliure
La mostra pretén ser un aparador representatiu d’allò que
nn
s’està fent, en l’àmbit mundial, en el camp dels curtmetratges,
amb els Drets Humans com a tema. Organitzen: Ajuntament
de Castelló, Diputació de Castelló i Amnistia Internacional
Grup Local de Castelló Mostra Internacional Curtmetratges sobre els Drets Humans
19:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Presentació de la revista “Allioli”
Entrada lliure

Presentació d’Allioli. Escola Pública, vigència d’un projecte
nn

transformador. Taula redona amb: María Ángeles Llorente (mestra
de l’IES Foia de Bunyol, MRP Escola d’Estiu País Valencià), Rafael
Miralles (cap de redacció d’Allioli) i Empar Martell Farnós (mestra
del grup Bufanúvols i presidenta de l’IRP de Castelló). També ens
acompanyaran membres del CRA Benavites-Quart de les Valls
(Camp de Morvedre). Organitza: STEPV (Sindicat de treballadors
i treballadores de l’ensenyament del País Valencià)
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Presentació del llibre “Gotas de sueño”
Alícia Brancal i Montse Chesa

Presentació del llibre Gotas de sueño, història de superació
nn

d’una pacient de càncer de mama, a càrrec d’Alícia Brancal, vicealcaldessa de Castelló, i Montse Chesa de l’UJI, a més de la
seua autora, Elena Cortés. Organitza: Llibreria Babel
19:30 H · CASA DE CULTURA

Inauguració de l’exposició “Mamarratxos”

Carme Garrigós
Entrada lliure
Organitza: Ajuntament de Castelló
nn

12 ·

DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE
9:45 H / 11:00 H · TEATRE DEL RAVAL

“L’embruixament del drac”

La Carreta Teatro
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn
12:00 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

SAÏM
19:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA · SALA D’ACTES

Open Podium: Concert
d’entrenament per a músics

Inscripcions: uniomusicaldelgrau@gmail.com
Espai de concert d’entrenament per a músics amann
teurs i professionals de qualsevol edat i nivell. Experiència per a afrontar la part escènica. Públic assistent
participatiu i crític. Organitzen: Ajuntament de Castelló i Escola de Música Unió Musical del Grau

14:00 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

ARNAU TORDERA I MAGÍ CANYELLES
DE 16:00 A 20:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Curs de vídeo participatiu i comunicació
participativa per la salut global

Gratuït · Inscripció: http://bit.ly/cursovídeopaticipativo

Organitzen: Ajuntament de Castelló, Farmamundi
nn
(Farmacéuticos Mundi) i Toma Social UPV

16:30 - 19:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Jornada: “Elles trien. Una proposta
d’educació per a la ciutadania global”

Assemblea de Cooperació per la Pau
Inscripcions: paisvalencia@acpp.com
Abordar la cooperació internacional amb perspectinn
va de gènere. Organitzen: Ajuntament de Castelló i
l’Assamblea de Cooperació per la Pau
18:00 H / 18:40 H / 19:00 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

FIZZY SOUP + DA SOUZA + GIN LEMON’S
19:30 H · SALA SANT MIQUEL

Presentació del catàleg
“Abstracción versus figuración”
Entrada lliure

Amb Manuel Chirivella Soriano, col·leccionista, i
nn

Felipe Garín, director emèrit del Museo del Prado:Abstracción versus figuración: retazos de una colección.
Fundación Chirivella Soriano. Organitza: Fundació
Caixa Castelló
20:15 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

BORRIANA BIG BAND

22:00 H · TEATRE PRINCIPAL

GALA PREMIS DE LA MÚSICA
23:30 H / 00:45 H · PUB TERRA

THE CRAB APPLES + JOE PASK

18:45 H · LLOTJA DEL CÀNEM

Visita guiada a l’exposició fotogràfica
de la col·lecció Carda-Diéguez
Entrada lliure

Visita guiada a l’exposició fotogràfica “LA (mujer en
nn

la fotografia o el coleccionista por amor)”, fotografies
de la col·lecció Carda-Diéguez. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Universitat Jaume I
19:00 H · MUSEU DE BELLES ARTS

4t Concurs de dibuix sobre els Drets Humans
“Regala el teu dibuix”
Inauguració de l’exposició i lliurament de premis.
nn
Organitzen: Ajuntament de Castelló, Diputació de
Castelló i Amnistia Internacional Grup Local de Castelló Mostra Internacional Curtmetratges sobre
els Drets Humans
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19:15 H · CASA DE CULTURA

Conferència: “Bartolomé Esteban Murillo. Su
trazo humano, pincelada divina”

Entrada lliure fins a completar l’aforament
A càrrec de José Carlos Pérez Morales, director
nn
d’Història de l’Art per la Universitat de Sevilla. Organitza: Ateneo Cultural de Castelló
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. Carrer Ramón y Cajal, 12. Organitza: Centro Naropa
19:30 H · TEATRE DEL RAVAL

O Aturuxo:
25é aniversari del Centre Galego de Castelló

Entrada lliure fins a completar l’aforament
L’acte té per significat la celebració del 25é anivernn
sari de la creació de l’actual Centre Galego de Castelló
“O Aturuxo”, amb la realització d’un festival musical on
actuarà el nostre grup de música i del ball tradicional
Aturuxos na Chaira i, com a artista convidada, la fadista gallega Maria do Ceo. Organitzen: Ajuntament de
Castelló i Centre Galego de Castelló “O Aturuxo”

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
DE 10:00 A 14:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Curs de vídeo participatiu i comunicació
participativa per la salut global

Gratuït · Inscripció: http://bit.ly/cursovídeopaticipativo

Què pots fer tu per la salut global? En el curs gratuït,
nn

impartit per Toma Social, podràs aprendre les principals
eines i fases de la producció audiovisual (planificació,
producció i edició) per a una comunicació social i transformadora, des d’un enfocament de Drets Humans per
a l’equitat de gènere i la salut global. El curs-taller finalitzarà amb una mostra i projecció pública de les vostres
pròpies creacions. Més informació al correu electrònic:
valencia3@farmamundi.org, i també a facebook.com/
farmamundi. Organitzen: Ajuntament de Castelló,
Farmamundi i Toma Social UPV
10:30 H / 14:00 H · SALA ZONA 3

Iniciació a la impressió 3D
Entrada: 20 €

Reserva de places: 635 586 084 o salazona3.es
nn

Què és la impressió? Per a què serveix? Com funciona? T’explicarem tot això i molt més sobre aquesta
eina innovadora. Organitza: Sala Zona 3
11:15 H / 12:30 H · HORT DELS CORDERS · ESCENARI À PUNT

CANTA CANALLA + MANS MANETES

19:30 H / 20:15 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

12:00 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

20:45 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

12:30 H / 13:00 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

22:25 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

14:00 H · PL. HORT DELS CORDERS · ESCENARI À PUNT

23:20 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

16:30 H · PL. HORT DELS CORDERS · ESCENARI À PUNT

00:00 H / 01:10 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

16:30 H / 17:30 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

NÚRIA GRAHAM + INÈRCIA

AMORANTE + L’HOME BRUT
BELAKO

THE MANI-LAS

CUELLO + MORONDO

APERITIU + DJ EMAC

TINA & JOE + TOMACCOS
MUIXERANGUES

JONATAN PENALBA + MUIXERANGUES
FUXXHOW + KINGS OF THE BEACH

Les propostes sense ressenya dels dies 8, 9, 10 i 11
pertanyen a la programació de la Fira Valenciana de la
Música TROVAM! · Pro Weekend. Trobareu ressenya i
altres detalls en les pàgines especials (14-19) dedicades a
Fira Trovam! Organitzen: Valencian Music Association,
Ajuntament de Castelló i Institut Valencià de Cultura

14 ·

DIJOUS 8 DE NOVEMBRE
9:00 H · AUDITORI

Acreditacions i benvinguda
10:30 H · AUDITORI

Presentació de la Fira Valenciana
de la Música 2018

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

Amb Vicent Marzà, conseller d’Educació, Investigació, Cultura
i Esport; Amparo Marco, alcaldessa de Castelló; Verònica Ruiz,
regidora de Cultura de l’Ajuntament de Castelló; Vicent Sales,
vicepresident de la diputació de Castelló, diputat de Cultura; i
Joan Gregori Maria, director de la Fira Valenciana de la Música.
Presenta: Armand Llàcer, gerent de la Fira.

En la seua 6a edició, el Trovam! es consolida
com el certamen professional més important
de la indústria musical al País Valencià. Actuacions en directe, debats, conferències, i una
destacada presència de programadors, músics, promotors, mànagers...

Debat: I ara què? El sector musical mira al 2019

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

Organitzen: Valencian Music Association,
Ajuntament de Castelló de la Plana i
CulturArts

10:30 H – 12:30 H · AUDITORI

Amb Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura
Popular a l’Institut Valencià de Cultura (Generalitat Valenciana); Laura Duran, representant de l’Acadèmia Catalana de la
Música i directora del festival Canet Rock; Edu Maura, portaveu de Cultura de Podemos en la subcomissió de l’Estatut de
l’Artista en el Congrés dels Diputats i Empar Marco, directora
general d’À Punt. Modera: Rafa Jordan i Pla, membre del
VAM! i MusicaproCV.

12:30 H · AUDITORI · FOYER

GEM

Gemma Vañó Guarner és una jove de Benigànim
que canta sota el nom de Gem. Proposta pop-rock indie, amb
reminiscències folk.

accés lliure

14:10 H · AUDITORI · FOYER

MARCEL LÁZARA I JÚLIA ARREY

accés lliure
Projecte que suposa el retorn als escenaris de
Marcel Lázara, membre fundador de Txarango. En aquest cas, el
cantant i guitarrista està acompanyat per Júlia Arrey.

16:50 H · AUDITORI · FOYER

CARLES PASTOR

accés lliure
Andròmina (LaCasaCalba, 2018) és l’últim treball de Carles Pastor. Des de la Safor ha lliurat 10 noves composicions amb les quals celebrar vint anys de dèria musical. Un
disc redó, acurat i contundent, amb les emocions per carretera.

17:00 H · AUDITORI

Taller 1: Contractació internacional
Taller 2: Règim jurídic dels artistes
Taller 3: La paritat als escenaris i a les oficines

Cal inscripció: enviar correu a trovampro@firatrovam.com
indicant en l’assumpte el nom del taller i explicant l’interés a
participar-hi. Places limitades.
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DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE
10:00 H – 12:00 H · AUDITORI

Taula de debat: Projectes de futur de la música

Amb José María Nacher, Music City València i professor titular
d’Economia Aplicada a la Universitat de València; Maria Oliver,
regidora de Patrimoni, Educació, Habitatge i Cultura de l’Ajuntament de València, i Francesc Colomer, secretari autonòmic de
Turisme de la Generalitat Valenciana. Modera: Anna Espasa, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Sollana i directiva a l’Associació de Gestors i Gestores Culturals del País Valencià (AGCPV).

18:30 H · AUDITORI

Speed Meeting: Roda de negocis 1
18:00 H · AUDITORI · ESPAI CAMBRA

JIM WAR BROU

Jim War Brou és el nou projecte del contrabaixista Jaume Guerra (Orxata Sound System, Obrint Pas, Ramon
Cardo & The Nyora Boppers, ZOO i Dómisol Sisters). L’acompanyen tres músics emergents de l’escena jazzística valenciana.
El quartet combina la improvisació jazzística amb arranjaments
originals, on introdueixen ritmes i textures ben diverses (straight
ahead jazz, hip-hop, ritmes llatins, afro o sons mediterranis).
accés lliure

19:00 H · AUDITORI · ESPAI CAMBRA

CLARA PEYA

accés lliure
Formada en música moderna i jazz, i amb el
piano com a instrument protagonista, Clara Peya es defineix com
una dona “inquieta, visceral, intensa i transcendent”. Al llarg de
la seua trajectòria ha presentat huit treballs discogràfics on s’escolten col·laboracions amb Sílvia Pérez Cruz, Judit Neddermann
o Ferran Savall. Així mateix, ha treballat en una vintena de projectes teatrals entre els quals destaquen els espectacles de Les
Impuxibles, junt amb la seua germana Ariadna.

20:15 H · AUDITORI · SALA SIMFÒNICA

BORRIANA BIG BAND

Borriana Big Band és una agrupació musical nascuda a la capital de la Plana Baixa, amb músics joves
d’aquesta localitat i els seus voltants. Va ser creada pel reconegut productor musical, compositor i arranjador Juanjo Carratalà.
La formació es caracteritza per la qualitat i la gran versatilitat
estilística: interpreten amb la mateixa singularitat tant temes
clàssics del jazz com versions de cançons ska, rock, llatines, etc.
accés lliure

22:00 H · TEATRE PRINCIPAL

Gala premis de la música
accés lliure

23:30 H / 00:45 H · PUB TERRA

THE CRAB APPLES + JOE PASK
accés lliure

12:00 H · AUDITORI · ESPAI CAMBRA

SAÏM

Projecte encapçalat pel guitarrista, cantant i
artista mallorquí Joan Roig, antic membre de Shenobi. Ara torna a la càrrega amb els germans Natàlia i Daniel Gómez, amb
experiència en la banda Pujà Fasuà. El resultat és l’àlbum Accidents (Bubota Discos, 2017), un compendi de pop “tocat amb
mala llet” que reflexiona sobre experiències personals, el pas
del temps i les oportunitats perdudes, però amb una perspectiva
optimista i vitalista.
accés lliure

12:30 H – 14:00 H

Taula de debat: Informe Festivals.
Diagnòstic, creixement, perspectiva

Amb Sergio Moreno (Baltimore Producciones, Low Festival,
Warm Up Estrella de Levante,...)!; Manuel Ángel López, fundador
de Sympathy for the Lawyer, advocat especialitzat en la indústria musical; Albert Salmerón, president de l’APM, Asociación
de Promotores Musicales i director de Producciones Animadas.
Modera: Sara Cano, periodista cultural (Castellón Plaza).

14:00 H · AUDITORI · FOYER

ARNAU TORDERA I MAGÍ CANYELLES

accés lliure Presenten l’espectacle Les cançons seran sempre nostres. Les seues tonades busquen recuperar i normalitzar
l’ús popular de la cançó tradicional. Recullen històries, inquietuds i sentiments que es transmeten de generació en generació
i conformen un patrimoni de valor incalculable.

16 ·

17:00 H · AUDITORI

Taller 4: Règim fiscal a les professions de la
música
Taller 5: Optimització de les ferramentes digitals per a la promoció musical

Inscripcions: envieu correu a trovampro@firatrovam.com
indicant en l’assumpte el nom del taller i explicant l’interés a
participar-hi. Places limitades.

DE 18:30 A 19:30 H · AUDITORI

Speed Meeting: Roda de negocis 2
18:00 H · AUDITORI · SALA SIMFÒNICA

FIZZY SOUP

Els singles “Gravity” (publicat el passat mes
d’agost) i “Diver” (que va veure la llum a finals de setembre) ens
han donat algunes pistes al voltant de com sonarà el tercer llarga
durada de Fizzy Soup, que arribarà a principis del pròxim any. La
banda està formada per Sonia García (veu i percussions), Javier
Carroto (veu, guitarres i teclats), Carlos Bueno (baix i sintetitzadors) i Eduardo Martínez (bateria). La crítica els ha assenyalat
com una de les millors bandes emergents de l’Estat… i ho han
aconseguit des de l’autogestió.
accés lliure

18:40 H · AUDITORI · ESPAI CAMBRA

DA SOUZA

accés lliure
Allunyats definitivament del hardcore melòdic
que practicaven en els seus inicis, els mallorquins Da Souza van
abraçar definitivament el pop de regust mediterrani amb Futbol
d’avantguarda, editat el passat mes de febrer per Famèlic. Novament inspirats en l’esperit d’Agustí Simó da Souza, entrenador
de futbol regional, poeta i viatger, el quintet va adaptar 15 dels
seus escrits.

19:30 H · AUDITORI · SALA SIMFÒNICA

NÚRIA GRAHAM

accés lliure
La cantant Núria Graham va autoeditar la seua
primera maqueta, First Tracks, en 2013, quan tenia 16 anys. El
Segell del Primavera li va obrir les portes en 2015, moment en
el qual va publicar el seu primer LP, Bird Eyes. Posteriorment,
arribarien In The Cave (El Segell, 2016) i Does It Ring a Bell? (El
Segell, 2017), on continua apostant pel pop íntim i proper, les
atmosferes guitarrístiques i històries de desenganys, pecats de
joventut i melancolia.

20:15 H · AUDITORI · MAGIC BOX

INÈRCIA

Aitor Estan (veu i guitarra), Patri Montava (bateria), Saül Sempere (baix) i Pau Tudela (guitarra) van debutar de
forma professional amb No és cap simulacre (Mésdemil, 2012).
A finals de 2016, la banda va obrir nous camins musicals amb
“Copenhague”, versió del tema de Vetusta Morla. I el procés va
culminar amb la publicació de l’EP Lluita, un treball enregistrat
en els Garate Studios d’Andoain amb Kaki Arkarazo on la banda
juga amb bases electròniques i altres recursos sense perdre la
contundent marca de la casa.
accés lliure

20:45 H · AUDITORI · FOYER

AMORANTE

Trompetista de carrera, format en etnomusicologia i amb una trajectòria de quasi tres dècades acompanyant
altres músics, Iban Urizar es va centrar en la seua carrera en
solitari fa més d’un any. Amorante s’aproxima a la música tradicional d’una manera contemporània (en paraules de Mixel
Etxekopar) i les seues composicions inclouen sons d’harmònium, guitarra, ukelele, trompeta, harmònica i diversos instruments de percussió. I també té la seua veu, ben particular.
accés lliure

21:30 H · AUDITORI · ESPAI CAMBRA

L’HOME BRUT

Formació de rock alternatiu nascuda a Beneixida
(la Ribera Alta) el 2014, any en què van editar el seu primer EP,
nominat a millor maqueta en els Premis Ovidi a la música en
valencià. Al llarg de l’últim any han actuat en La Gira d’Escola Valenciana, el Festardor, La Marina de València (junt amb Él
Mató a un Policía Motorizado), al Siopara Festival, en el Festival
de les Arts o en el Music Port Fest.
accés lliure

22:25 H · AUDITORI · SALA SIMFÒNICA

BELAKO

accés lliure
Aquest quartet de Mungia (Biscaia), nascut en
2011, va editar el seu tercer LP, Render Me Numb, Trivial Violence (Belako, El Segell del Primavera, PIAS), el passat mes de
febrer. New wave i post-punk dels 80 amb tocs electrònics. A
més, gràcies a eixe llançament han desenvolupat una extensa
gira que els ha portat per l’Estat, bona part del continent europeu
i, fins i tot, han fet una incursió per les Filipines.
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DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
DE 11:00 A 11:30 H · AUDITORI

Presentació: 10nmpnu
Publicació pel 10é aniversari de Nomepierdoniuna

Amb David Hernández Beltran, director de Nomepierdoniuna.

11:15 H / 12:30 H · ESCENARI À PUNT · PL. Hort dels Corders

CANTA CANALLA + MANS MANETES

L’espectacle Mans manetes. L’Alguer: paraules,
cançons i veus de minyons recull les principals melodies tradicionals i infantils alguereses. Ací l’interpreataran Pau Alabajos
i el duet format per Mireia Vives i Borja Penalba, Xerramequ i
Claudio Gabriel Sanna.
accés lliure

23:20 H · AUDITORI · ESPAI CAMBRA

THE MANI-LAS

Banda formada per la cantant Maika Makovski,
que també toca el baix, la guitarrista Olaia Bloom (Las Culebras,
Cora Bloom) i Mariana Pérez (Sonic Trash, Rubia, Cora Bloom).
El projecte té el seu origen al juny de 2017 a Manila quan Maika
i Olaia van tocar a la capital de les Filipines dins d’un projecte de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament (AECID). El colofó d’aquell concert va ser una
versió accelerada del tema “He’s got the power”, original de The
Exciters.
accés lliure

DE 11:30 A 12:00 H · AUDITORI

Presentació: EMAC.2019

Amb Vicent Granel, regidor de Cultura de l’Ajuntament de
Borriana, i Vicent Tormo, director de l’emac.2019. Patrocinador:
Cervezas Ámbar.

12:00 H · AUDITORI

Aperitiu EMAC Cervezas Ámbar
+ THE LOOK DJ Set
12:30 H · AUDITORI · FOYER

Presentació: Benicàssim Blues Festival

Showcase: presentació Benicàssim Blues Festival

Amb Maquel Amat, directora del festival, amb actuacions de:

TINA & JOE + TOMACCOS

accés lliure Tina & Joe conjuguen estils clàssics i moderns
com el soul, el jazz, el pop i el rock. Tomaccos mescla el
country i el hillbilly més meridional i de la música dels colons
francesos; com a resultat un còctel de graduació XXX on el ball i
la diversió són inevitables.

DE 16:00 A 17:30 H · AUDITORI
24:00 H · AUDITORI · MAGIC BOX

CUELLO

Cuello és una de les formacions nascudes de
la ment de José Guerrero, un dels músics més inquiets i actius
del panorama musical valencià. Guerrero està acompanyat pel
bateria Óscar Mezquita (Derrota, Zanussi), el guitarrista Ubaldo
Fambuena (Los Tracahombres) i el baixista Nick Perry (Tucán,
Obleans). Amb tres discos editats Mi brazo que te sobre (BCore,
2013), Modo eterno (BCore, 2014) i Trae tu cara (BCore, 2015),
ara presenten Regalo doble (BCore, 2018).

accés lliure

01:10 H · AUDITORI · MAGIC BOX

MORONDO

Morondo és un cantant nascut a Rotglà i Corberà (la Costera) que va trobar en la música la seua via d’escapada.
Blues, folk, country i pop.
accés lliure

Debat “Nova realitat de la música en directe”

Amb Mònica Àlvaro, diputada a les Corts Valencianes; Manuel
Jiménez, president de Música Cruda i membre d’ACCES (Asociación Estatal de Salas de Música en Directo), i Meter Mano Rara,
Societat CA Blues de l’Alcora i representant de sales de concerts
de Castelló. Moderen: Manuel Bosch, periodista cultural (Nomepierdoniuna) i Javier Pérez (Radio Klara).

16:30 H · ESCENARI À PUNT · PL. Hort dels Corders

JONATAN PENALBA + MUIXERANGUES

16:30 H · AUDITORI · ESPAI CAMBRA / 19:30 H · FOYER

FUXXHOW

accés lliure
FUXXHOW és el projecte de banda amb un sol
component: Adrián del Barrio, periodista i creador audiovisual.

18 ·

17:30 H · AUDITORI · FOYER

19:00 H · AUDITORI · ESPAI CAMBRA

Aquesta banda, nascuda a l’estiu de 2013 a la
localitat de Vigo amb Adrián Rodríguez (guitarra i veu), Yago Guirado (baix i veu) i Samuel Otero (bateria), defineix el seu so com
una mescla d’indie-rock, garatge, punk i surf. El seu objectiu és
compondre temes de rock-and-roll viscerals i addictius, i han
compartit escenari amb bandes estatals i internacionals com
The Gories, White Fang, METZ, Los Nastys, Agoraphobia i Gringo Star, entre d’altres. Al febrer de 2018 van publicar el seu primer disc de llarga durada, Super Awkward, Fucking Awesome.

accés lliure Museless és la reencarnació electrònica de
Laura Llopart, una jove barcelonina que es va iniciar en el piano
clàssic. Va debutar a l’estiu de 2016 amb l’EP Grey Boy (Luup
Records), que li va obrir les portes de festivals com el Monkey
Week o el Primavera Club. Entre Grimes i Daft Punk.

KINGS OF THE BEACH
accés lliure

18:00 H · AUDITORI · ESPAI CAMBRA

GANGES

accés lliure La madrilenya Tere Gutiérrez encapçala Ganges,
projecte influenciat pel pop ambiental, melancòlic i intimista que
ha recorregut les illes britàniques en els últims anys. Va debutar
en 2017 amb l’EP Lost Aesthetics, dominat per la veu suggeridora de Tere i sons dream pop. Han passat per escenaris com el
MadCool, Primavera Club, el Primavera Sound, el Prèmices suís
o el SXSW nord-americà.

MUSELESS

19:00 H · AUDITORI · MAGIC BOX

GIN LEMON’S

accés lliure Des de Pedreguer (Marina Alta), Gin Lemon’s és un
quintet que va començar en la música com altres tantes bandes:
per amistat. Així, Jeroni Gayà (bateria), Víctor Vives (baix), Jordi Costa
(guitarra), Miquel Pedrós (teclat i veus) i Raül Masià (veu principal) es
van llançar a l’aventura de compartir hores d’assajos i carretera. El
2017 van publicar el seu primer disc, Irreflexions, on volien induir a
viure el moment, a “irreflexionar”, com una filosofia de vida.

19:30 H · ESCENARI À PUNT · Pl. Hort dels Corders

ROBA ESTESA

accés lliure

accés lliure
Grup del Camp de Tarragona nascut en 2011
format per huit dones amb ganes de canviar el món. La seua
proposta musical es basa en la fusió del folk, la rumba, els
ritmes tradicionals i les cançons d’autora. Elles mateixes han
batejat eixa barreja amb el nom de folk calentó.

18:30 H · AUDITORI · FOYER

20:00 H · PLAÇA MAJOR

Projecte nascut a Oviedo el 2009 arran de la
trobada de Marcos Pérez, apassionat dels teclats Moog, l’orgue
Hammond i les guitarres Fender, i la cantant Eva Fernández.
Aquell any, el duet es va adjudicar el 12é Concurs Rock Ciudad
d’Oviedo gràcies a una actuació que també suposava el seu
debut sobre els escenaris. Poc després editaven el seu primer
àlbum, MyVestal, nominat en quatre categories dels Premis de la
Música d’Astúries (AMAS). A més, han publicat dos treballs més
amb la discogràfica Flor y Nata: l’EP Lucky (2012), on es troba la
cançó “Never Say Never” (guardonada en els AMAS), i Guidelines
(2017), enregistrat amb Paco Loco.

accés lliure Cactus (20:00 h) des de l’Alcoià, hip-hop, trap,
ritmes frescos i diferents en valencià. JazzWoman_Periferia
Norte (21:00 h) és un col·lectiu de joves creadors del panorama audiovisual de la ciutat de València, que fan dancehall, hiphop, trap, reggae i l’electrònica. Ebri Knight (22:10 h), tradició
musical mediterrània, amb aires celtes i punk-rock. Mafalda
(23:40 h) és un grup valencià en actiu des del 2010. Posen en
escena un còctel sonor elaborat a partir dels ritmes de l’ska, el
reggae, el funk, el rap o el hardcore. Vadebo (01:00 h) tanquen
la nit amb rock, reggae i hip-hop en valencià.

19:30 H – 20:30 H · AUDITORI

20:00 H · AUDITORI · ESPAI CAMBRA

18:00 H · ESCENARI À PUNT · Pl. Hort dels Corders

ELS JÓVENS

Els Jóvens són un grup de folk que reformulen i actualitzen la música tradicional valenciana. En les seues
cançons integren els patrons i els recursos del folklore com les
jotes, els cants de batre, les bandúrries o les postisses, amb
una manera actual de fer cançons i explicar el món. La seua
intenció és aportar composicions que parlen de temes actuals,
per a donar-li amplitud a la música tradicional i atraure més gent
al gènere. Durant la seua curta trajectòria ja han participat en la
final del Concurs Sons de la Mediterrània a la Fira Mediterrània
de Manresa o al Festival de la Cançó Barnasants. Presenten el
seu primer àlbum, autoeditat i publicat per Niño de la Hipoteca
Records, que ha tingut un gran impacte en els mitjans.

MYVESTAL
accés lliure

Speed Meeting: Roda de negocis 3

CACTUS + JAZZWOMAN_PERIFERIA NORTE +
EBRI KNIGHT + MAFALDA + VADEBO

MODELO DE RESPUESTA POLAR

Así pasen cinco años (Limbo Starr, 2012) va
ser la primera mostra de l’indie-rock introspectiu de Modelo de

accés lliure
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Respuesta Polar. Després arribarien El cariño (Limbo Starr, 2014)
i Dos amigos (Hook, 2016), un treball produït per Ricky Falkner
on lliuraven les seues melodies més lluminoses. Actualment, els
valencians continuen presentant el seu treball més recent, Más
movimientos (Altafone Music, 2017).

21:00 H · AUDITORI · FOYER

MAD ROBOT

Quartet de Paiporta (l’Horta Sud) format l’any
2011 per Mike Grau (Furious Planet) i Susana Munárriz. Tres
anys més tard es van unir Borja Boscà (Perro Grande, España,
Mañana Tampoco) i Roberto Timón (Furious Planet, La Muñeca
de Sal). Treballen de forma autogestionada, d’acord amb les
màximes del DIY (Do It Yourself). Així, és possible que els seus
temes continguen rastres de formacions com Pixies, Weezer, The
Rentals, REM, They Might Be Giants, Nirvana o Pavement.

accés lliure

22:15 H · AUDITORI · SALA SIMFÒNICA

LA HABITACIÓN ROJA

15 € (+ concert ruth baker band) Referència
indiscutible del pop-rock valencià i estatal dels últims 25 anys
amb deu discos oficials i nombrosos singles i EP publicats. Ara,
la banda nascuda a l’Eliana, al Camp de Túria, posa de llarg
el seu nou àlbum, Memoria (Mushroom Pillow, 2018). Es tracta
d’un àlbum produït per Paco Loco (Australian Blonde, Nacho Vegas, Mikel Erentxun) que reflecteix tot allò que el grup ha aprés
al llarg de la seua trajectòria: els records, els anhels, els somnis,
les frustracions i els contratemps. Jorge Martí (veu i guitarra),
Pau Roca (guitarra i veus), José Marco (bateria) i Marc Greenwood (baix) també presentaran el nou membre de la formació, Endika Martín, fins ara en Senior i El Cor Brutal.
entrada:

22:45 H · AUDITORI · FOYER

TINA & JOE

Showcase: presentació Benicàssim Blues Festival

accés lliure
Aquest duet ubicat a Barcelona està format per
músics de vasta experiència: la vocalista Tina Masawi i el cantant
i guitarrista José Antonio Hernández. Ella, dotada amb una veu
única, va ser guardonada com a millor actriu musical a Sud-àfrica
en 2013. Ell, músic d’estudi, també ha participat en centenars
d’actuacions en tot el món. Els espectacles de la parella conjuguen estils clàssics i moderns com el soul, el jazz, el pop i el rock.

00:15 H · AUDITORI · MAGIC BOX
21:15 H · AUDITORI · SALA SIMFÒNICA

RUTH BAKER BAND
entrada:

15 € (+

la habitación roja)

Quintet ubicat
a Castelló que lliura vigoroses píndoles de rock i soul. Les
seues guitarres esmolades i una base rítmica imparable flanquegen la poderosa veu de Ruth Baker. A més de la seua àmplia gamma de registres, cal destacar la presència escènica
i el magnetisme d’aquesta frontwoman, capaç de mostrar-se
suggeridora, desafiant i apassionada.

21:30 H · AUDITORI · ESPAI CAMBRA

JULIO BUSTAMANTE

accés lliure Veu històrica de la música valenciana. Amb més
d’una dotzena de treballs publicats, ara presenta La misión del
copiloto (El Volcán, 2017) amb el grup Lavanda. Nascut en un
moment personal difícil, el disc parla de la necessitat de lluitar
junts i torna a fer palés per què Bustamante és una de les veus
més reivindicades per les generacions de l’indie estatal.

22:00 H · AUDITORI · FOYER

THE REBELS

Formats el 2007, The Rebels és una banda madrilenya de rock alternatiu que es va desmarcar de les modes
amb un estil que deriva del punk. Entre les seues actuacions
més destacades hi figuren el festival BBK Live, o els concerts
com a teloners de Bon Jovi en la seua darrera gira espanyola.
accés lliure

SANTI CAMPOS & HEREDEROS

El cantant, guitarrista i compositor Santi Campos
té una dilatada experiència en el món de la música: membre
dels recordats Malconsejo als anys 90 i d’Amigos Imaginarios
durant la primera dècada d’aquest segle, també va ser guitarrista d’Abraham Boba (ara cantant de León Benavente) i Tulsa.
accés lliure

01:15 H · AUDITORI · MAGIC BOX

SMILE

Ja han passat més de deu anys des del debut discogràfic dels bascos Smile. Aquell àlbum, Painting The
Sun One Colour (Rock Indiana), presentava deu temes alegres i
positius que emparentava els de Getxo amb la Costa Oest i els
70. Posteriorment, el seu so va guanyar contundència rockera.
Així va arribar All Roads Lead To The Shore (2011) i el single de
reminiscències surferes “Do As I Want”. Ara continuen presentant el seu últim treball, Happy Accidents (Warner Music, 2017).
accés lliure

DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE
10:30 H / 11:30 H / 12:30 H · TEATRE PRINCIPAL

MY BABY IS A QUEEN
entrada:

4 € La meua filla és un rei. El meu fill és una reina. Una mirada per les diferències. Figures que ballen. Accions
reflectides en l’espill. Músics eteris i invisibles que observen i
acompanyen. Espills en moviment capten la mirada de qui observa. Qui mira, com mira, per què mira. Les famílies, els intèrprets, els bebés. Com miren? On miren? Per què miren?

20 ·

18:00 H / 19:30 H · PL. HORT DELS CORDERS
ESCENARI À PUNT

ELS JÓVENS + ROBA ESTESA

18:00 H / 18:30 H / 19:00 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

GANGES + MYVESTAL + MUSELESS
19:30 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

FUXXHOW

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “Una sogra de Castanyola”

Eduard Escalante · Grup L’Enfilat
Entrada: 6 € platea i 5 € amfiteatre
Jacinta, una dona amb caràcter, casada en segones
nn
núpcies amb Córdulo (a qui poc estima). A qui ha volgut i venerat veritablement ha sigut el seu primer marit
que era un carrabiner reial i al qual porta a col·lació
en qualsevol moment. Jacinta té dos fills, Inés casada amb Vicentet, que viuen en la mateixa casa amb
ella i Córdulo, cosa que origina multitud de situacions còmiques i discussions entre ella i el seu gendre.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Cicle Castelló a Escena
20:00 H · PLAÇA MAJOR

CACTUS + EBRI KNIGHT + JAZZWOMAN_
PERIFERIA NORTE + MAFALDA + VADEBO
Cactus, 20:00 h. JazzWoman_Periferia Norte, 21:00 h.
nn
Ebri Knight, 22:10 h. Mafalda, 23:40 h. Vadebo, 01:00 h.
20:00 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

MODELO DE RESPUESTA POLAR
21:00 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

MAD ROBOT

21:15 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

RUTH BAKER BAND

22:15 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

LA HABITACIÓN ROJA

22:45 H / 23:45 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

TINA & JOE + BALLOON FLIGHTS
24:30 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

SANTI CAMPOS & HEREDEROS
01:15 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

SMILE

DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE
11:00 H · PLANETARI

Taller: Venus

Sagals
Entrada lliure
Continuem descobrint els planetes del sistema sonn
lar, ara amb Venus. Primer construirem un «lapbook»
amb informació i característiques de Venus. Acabarem
el taller amb un quadre de Venus fet amb trencadís.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “Una sogra de Castanyola”

Eduard Escalante · Grup L’Enfilat
Entrada: 6 € platea i 5 € anfiteatre
Jacinta, una dona amb caràcter, casada en segones
nn
núpcies amb Córdulo (a qui poc estima). A qui ha volgut i venerat veritablement ha sigut el seu primer marit
que era un carrabiner reial i al qual porta a col·lació
en qualsevol moment. Jacinta té dos fills, Inés casada amb Vicentet, que viuen en la mateixa casa amb
ella i Córdulo, cosa que origina multitud de situacions còmiques i discussions entre ella i el seu gendre.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Cicle Castelló a Escena

21:30 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

JULIO BUSTAMANTE

22:00 H · AUDITORI DE CASTELLÓ

THE REBELS

Les propostes sense ressenya dels dies 8, 9, 10 i 11 pertanyen a la programació de la Fira Valenciana de la Música
TROVAM! · Pro Weekend. Trobareu ressenya i altres detalls en les pàgines especials (14-19) dedicades a Fira Trovam!
Organitzen: Valencian Music Association, Ajuntament de Castelló de la Plana i Institut Valencià de Cultura

NOVEMBRE 2018 · 21

DILLUNS 12 DE NOVEMBRE

19:00 H · LLIBRERIA BABEL

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

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Entrada lliure

Conferència: “Aprendre a ser feliços”

Escuela Internacional Amparo Coll
Entrada lliure
Ningú no ens va ensenyar com viure. Aprendre es
nn
basa en errors i patiments, per aquest motiu, van nàixer els primers tallers gratuïts per a guiar-nos en l’assertivitat, autoestima i felicitat i per donar-nos eines
indispensables per a ser feliços i aconseguir tot allò
que ens proposem. Organitzen: Escuela Internacional
Amparo Coll i Llibreria Argot
19:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Presentació de l’Associació Valenciana
d’Escriptores i Escriptors Teatrals

Entrada lliure fins a completar l’aforament

Presentació a Castelló de l’Associació Valenciana
nn

d’Escriptores i Escriptors Teatrals, creada en 2013
per a promocionar l’autoria valenciana, defensar els
drets de les escriptores i escriptors teatrals i visibilitzar el seu treball. L’acte anirà acompanyat de la
presentació dels llibres El Teatre ací i ara i El Drac
d’Europa, dues edicions impulsades per AVEET. Culminarà amb una lectura dramatitzada de la peça
d’autoria col·lectiva En el mapa. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Universitat Jaume I
Cicle XXVI Mostra de Teatre Reclam

“Azorín. Vida y obra de un maestro del lenguaje”, a
nn

càrrec de Manuel Vélez, catedràtic de Llengua i Literatura. Part artística: Manuel Vélez, poeta i escriptor. Presenta: Rosa María Vilarroig. Organitza: Llibreria Babel
19:30 H · SALA SANT MIQUEL

Concert “Sinfonías de Haydn”

Orquestra Barroca del Conservatori de Castelló
Entrada amb invitació (les entrades s’han de recollir a la Casa Abadia (964 232 551))
El compositor austríac Joseph Hydn, mort a Viena
nn
el 1809, va ser “el músic més gran que he conegut”,
segons Mozart. Autor d’una música serena, tranquil·la i tendra, va fixar l’estructura de la sinfonia i
va tindre un gran èxit a Espanya, on es va escoltar
“La creación” als cinc anys de la seua estrena i on
va compondre “Las siete palabras” per a la Santa
Cova de Cadis. Organitza: Fundació Caixa Castelló
Cicle “Los imprescindibles de San Miguel”
20:00 H · CENTRE POLIFUNCIONAL LA MARINA

Xarrada “La cara oculta de las setas”

Gonzalo Miguel
Entrada lliure
Organitzen: Ajuntament de Castelló i ASMICAS
nn
(Asociación Micológica de Castellón)
20:00 H · SALA DE LA XEMENEIA CASINO ANTIC

Concert de piano i veu
El piano de Mar Pallarés i la veu de Sara Carmona
nn

Reclam2018

ens oferiran un repertori format per obres de Schumann, Schubert i Messiaen. Organitzen: Ajuntament
de Castelló de la Plana i Institut Valencià de Cultura
Cicle Los Lunes Concierto
DEL 12 AL 16 NOVEMBRE
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

“XXVII edició de la Setmana de Cinema de
Muntanya”
Entrada lliure fins a completar l’aforament

La finalitat és traslladar a la població castellonenca
nn

l’interés i l’afició per les activitats relacionades amb la
muntanya i els espais naturals. La Setmana de Cinema
tracta d’aportar valors com l’amor i el respecte per la

XXVI Mostra de Teatre
Del 2 de novembre al 2 de desembre de 2018

Ajuntament
de la Vall d’Uixó

Ajuntament
de Vilafranca

CS-972-2018

ALMASSORA | benicARLó | benicÀSSiM | beTXÍ | bORRiAnA | cASTeLLó De LA PLAnA |
ORPeSA | LA vALL D’uiXó | viLAFRAncA | viLA-ReAL | vinARòS

22 ·

muntanya i el medi ambient, el treball en equip i la
superació personal. Enguany navegarem per Papua,
pedalejarem per Mongòlia, escalarem els cims de l’Himàlaia i escoltarem els savis consells d’un metge. A
més, presentarem el primer concurs de curts. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
DIMARTS 13 DE NOVEMBRE
10:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Representació teatral: “Aquest cel és un
infern”

Sessions per a escolars amb inscripció prèvia

Aquest projecte contempla l’escenificació de les
nn

obres teatrals que s’estan treballant des del Taller
d’interpretació i expressió teatral per a gent major
de l’Ajuntament, amb la finalitat de fomentar una
trobada entre generacions en què els més joves
coneixen el paper que les persones majors representen en l’àmbit social. També fomenta els valors
solidaris i la sensibilització cap a eixe col·lectiu.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
I Mostra de Teatre Intergeneracional

18:00 H · BIBLIOTECA MUNICIPAL

Contacontes: “Contes de Maurice Sendak”

Món d’Animació
Entrada lliure. Edat recomanada: de 4 a 8 anys
En aquesta sessió donarem a conèixer aquest esnn
criptor i il·lustrador de literatura infantil nord-americà
que va ser molt conegut gràcies al seu llibre Allà on
viuen els monstres, que, per descomptat, contarem.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Presentació del llibre:
“25 anys de Castelló a Escena”

Fàtima Agut i Clausell
Entrada lliure
Un recorregut des del segle XIV fins a l’actualitat més
nn
immediata per les representacions que han dut a terme
a la ciutat de Castelló els grups amateurs: les funcions
religioses i les de l’aula de gramàtica, passant per l’auge
de companyies del segle XIX i de les primeres dècades
del XX. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Presentació de la novel·la “El paradís
a les fosques”

Vicent Usó
Entrada lliure
D’Edicions Bromera, obra guanyadora del XXIII
nn
Premi Enric Valor de Novel·la en valencià a càrrec de
Joan Andrés Sorribes i el seu autor, Vicent Usó. Organitza: Llibreria Babel

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

“¡Socorro! Mi perro no obedece”
Entrada lliure

El teu gos ploriqueja, mossega, excava o destrueix
nn
el que té quan te’n vas de casa? Els gossos necessiten atenció i cura, però també han d’aprendre a estar
sols a casa. Organitzen: DogCalm i Argot
19:15 H · CASA DE CULTURA

19:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA

“¿Son las bienaventuranzas una utopía?”

Rafa Mérida
Entrada 2 €
Més informació a la pàgina web: meditarencastenn
llon.org. Organitza: Centro Budista Naropa

A càrrec d’Alvaro Miralles, rector de Sant Llorenç
nn

Meditacions guiades

Entrada lliure. Aforament limitat a 100 persones.

de Castelló. Reflexió sobre la possibilitat de fer realitat
el missatge de Jesús. Organitzen: Ajuntament de
Castelló i Asociación Fe y Diálogo
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DIMECRES 14 DE NOVEMBRE

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

19:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Presentació del llibre: “Tres minutos de magia.
Una historia del power pop y la new wave”

José Manuel González de la Cuesta
Entrada lliure
Novel·la que, en part, té lloc al Voramar. Organitzen:
nn
Editorial Sargantana i Llibreria Argot

Carlos Pérez de Ziriza
Entrada lliure
Aquesta és la història, per primera vegada tractada
nn
de manera conjunta i en castellà, d’una permanent
revolució silenciosa, els efectes de la qual duren més
de quaranta anys. Una saga de cançons capaces de
detindre el temps. Organitza: Carlos Pérez de Ziriza

19:00 H · LLIBRERIA BABEL

19:00 H · LLIBRERIA BABEL

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació del llibre “Hotel Voramar”

Conferència: “Reciprocidad cordial: el anclaje
ético y emocional de la cooperación”
Patrici Calvo

Patrici Calvo és professor de Filosofia Moral de
nn
l’UJI. Organitzen: Babel i Oxfam-Intermón
DIJOUS 15 DE NOVEMBRE
10:30 H · TEATRE DEL RAVAL

Representació teatral: “Estem de viatge”

Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Aquest projecte contempla l’escenificació de les
nn

obres teatrals que s’estan treballant des del Taller d’interpretació i expressió teatral per a gent major de l’Ajuntament, amb la finalitat de fomentar una trobada entre
generacions en què els més joves coneguen el paper
que les persones majors representen en l’àmbit social. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
I Mostra de Teatre Intergeneracional
11:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA

Medita en 30 minuts

Carmencita i Katy Valls
Entrada 2 €
Classes de meditació guiades. Més info: meditarennn
castellon.org. Organitza: Centro Budista Naropa

Presentació del llibre: “La llengua perifèrica.
El doblatge a les televisions públiques
valenciana i balear”
Anna Marzà i Ana M. Prats Rodríguez

Organitza: Llibreria Babel
nn
19:00 H · CASA DE CULTURA

Presentació del llibre:
“Mi última estupidez, en modo bucle”

Antonio M. Goterris
Entrada lliure
Amb humor buscant que el lector s’evadisca de la
nn
realitat problemàtica i se submergisca en un univers
surrealista. Organitza: Antonio M. Goterris
19:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA

Open Podium: Concert
d’entrenament per a músics

Inscripcions: uniomusicaldelgrau@gmail.com
Espai de concert d’entrenament per a músics
nn

amateurs i professionals de qualsevol edat i nivell.
Experiència enriquidora per a afrontar la part escènica. Públic assistent participatiu i crític. Organitzen:
Ajuntament de Castelló i Escola de Música Unió
Musical del Grau
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DIJOUS 15 DE NOVEMBRE
19:30 H · Inauguració i presentació a la premsa
amb invitació. Enguany, MARTE es presenta
amb les seccions següents: MARTE Curated,
coordinada per Nacho Tomás Gil, i MARTE Social,
MARTE Lab, MARTE Orbital, MARTE Orbital
Expedition i MARTE Editorial, coordinades per
Lidón Sancho.

DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE
12:15 H · Taula redona “Macro-coleccionismo y
micro-coleccionismo”. Tractarà sobre els nous
i històrics col·leccionismes, què és col·leccionar
i el vertader valor de col·leccionar, que reunirà a
Alberto Urgel, José Luis López Moral, Jaime
Sordo i José Pedro Martínez García.

18:00 H · Sala de premsa: Conferència “Marketing de artista”, impartida per Christina Aguado.
Tractarà sobre com els matisos de les emocions
s’han de tindre en compte a l’hora de donar-se a
conéixer com a marca.
19:30 H · Sala de premsa: Col·leccionisme privat
i associacionisme. Iniciació al col·leccionisme
d’art contemporani a cárrec de Jaime Sordo,
que descriurà les seues experiències personals
en relació amb el mercat, les fires, les galeries,
comissaris i artistes. També s’analitzaran les
característiques genèriques dels col·leccionistes
privats.
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DISSABTE 17 DE NOVEMBRE
12:15 H · Conferència “Austeridad y diversidad;
maneras de sobrevivir como artista”, de la
mà de Simon Zabell. Simon tractarà diferents
aspectes econòmics de la professió d’artista i
donarà pistes sobre maneres de buscar ingressos alternatius a la tan desitjada venda de l’obra
original.

18:00 H · Sala de premsa: “Comisariado. Convivencias”, a càrrec de Fernando Gómez de la
Cuesta (comissari), Avelino Sala (comissari i
artista) i Lidón Sancho Ribés (comissària i docent). Aquesta xarrada col·laborativa remarcarà
la labor del comissari/ària dins d’una proposta
firal i de col·lecció meditada i conscient.

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE
12:15 H · L’hora del te a Marte. Dibuix i creativitat.
Taller per a xiquets i xiquetes entre 4 i 9 anys
impartit per María Rosa Martínez Fabregat.
Aquesta activitat amb María Rosa unirà els
beneficis de la pintura, el dibuix i l’escultura, tot
reforçant l’autoestima del xiquet/a i incrementant
la crítica de l’art, la creativitat, l’espontaneïtat i la
formació de persones lliures i tolerants.

19:30 H· Espai Foyer: Art Now, performance col·
lectiva a càrrec de l’artista Verónica Ruth Frías.

MARTE Curated ha sigut comissariada per Avelino Sala i Fernando Gómez de la Cuesta que, junt amb el
coordinador general Nacho Tomás Gil, han seleccionat els artistes següents: Daniel Domingo Schweitzer
de Shiras Galería (València), Marcelo Viquez de Punto (València), Simón Arrebola d’Herrero de Tejada
(Madrid), Nicolás Laiz Placeres de Galería ATC (Tenerife), Iván Franco de Piramidón (Barcelona), David
Delgado de DDR Art Gallery (Madrid), Laura Salguero de La Gran (Valladolid), Rita Sala d’Olivart Art Gallery (Barcelona), Mariana Sarraute d’Addaya Centre d’Art Contemporani (Alaró, Balears), Javier Aldarias
de Silves Arte Contemporáneo (Huércal-Overa, Almeria), Rubén Rodrigo d’Espacio Nuca (Salamanca),
Cristina Ramírez d’Híbrida Gallery (Castelló), Roger Sanguino d’Art-Room Sitges (Barcelona), Cristina
Toledo de Galería Pep Llabrés (Palma de Mallorca), Xavi Muñoz d’L&B Contemporary Art (Barcelona),
Rebeca Plana de Menuda Galería (Castelló), José M. Doñate de Naranjas con Arte (Castelló), Beatriz
Palomero, María del Carmen Díez i Masaur d’Est_Art (Madrid) i el projecte convidat de Jorge García
de la galería Gema Llamazares (Gijón).
Organitzen: Diputació de Castelló, Ajuntament de Castelló de la Plana i Institut Valencià de Cultura
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DIVENDRES 16 DE NOVEMBRE

correspon fonamentalment als anys cinquanta; la
segona comprén els anys seixanta i principis dels
setanta, moment en què el compromís dels militants
es radicalitza i, lògicament, també la repressió.
Organitza: Llibreria Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Dia de les Llibreries
Presentacions i signatura de llibres, música en dinn
DE 16:00 A 20:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Curs de vídeo participatiu i comunicació
participativa per la salut global

Gratuït · Inscripció: http://bit.ly/cursovídeopaticipativo

Què pots fer tu per la salut global? En el curs gratuït,
nn

impartit per Toma Social, podràs aprendre les principals
eines i fases de la producció audiovisual (planificació,
producció i edició) per a una comunicació social i transformadora, des d’un enfocament de Drets Humans per
a l’equitat de gènere i la salut global. El curs-taller finalitzarà amb una mostra i projecció pública de les vostres
pròpies creacions. Més informació: facebook.com/farmamundi. Organitzen: Ajuntament de Castelló, Farmamundi (Farmáceuticos Mundi) i Toma Social UPV
19:00 H · SALA SANT MIQUEL

Inauguració de l’espectacle de dansa
participativa “Bésame 2.0”

Companyia A Tempo Dansa
Entrada lliure per a centres educatius i entitats socials
Reserves prèvies a la Casa Abadia (tel. 964 232 551).
Espectacle per a la prevenció de la violència de gènere
en joves dirigit a adolescents de Castelló i província
a través de centres educatius. Organitza: Fundació
Caixa Castelló Cicle XXVI Mostra de Teatre Reclam
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Xarrada “Els cristians i el moviment obrer.
L’experiència catalana durant el franquisme”

Emili Ferrando
Entrada lliure
L’experiència catalana durant el franquisme és
nn
una aproximació a la repressió exercida pel règim
franquista sobre els militants obrers cristians, sobre
els seus mitjans de comunicació i sobre les organitzacions apostòliques (HOAC, JOC i ACO), en el decurs de dues fases ben característiques: la primera

recte, concurs sobre les llibreries i altres sorpreses (5
% de descompte en tots els llibres). Conferència “Prevención, detección y actuación en casos de drogas u
otras adicciones”, basada en el llibre De las tinieblas
a la luz, de Pilar Bellés Pitarch i Mª Ángeles Ortí Simó.
Organitza: Llibreria Babel
19:00 H · GALERIA CÀNEM

Inauguració de l’obra
“Plom i Plata. Panòptic_making of”

Nora Ancarola
Entrada lliure
Organitza: Galeria Cànem
nn

DISSABTE 17 DE NOVEMBRE
DE 10:00 A 14:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Curs de vídeo participatiu i comunicació
participativa per la salut global

Gratuït · Inscripció: http://bit.ly/cursovídeopaticipativo

Què pots fer tu per la salut global? En el curs gratuït,
nn

impartit per Toma Social, podràs aprendre les principals
eines i fases de la producció audiovisual (planificació,
producció i edició) per a una comunicació social i transformadora, des d’un enfocament de Drets Humans per
a l’equitat de gènere i la salut global. El curs-taller finalitzarà amb una mostra i projecció pública de les vostres
pròpies creacions. Més informació: facebook.com/farmamundi. Organitzen: Ajuntament de Castelló, Farmamundi (Farmáceuticos Mundi) i Toma Social UPV
10:30 H – 14:00 H · SALA ZONA 3

Taller “Selfie”

Entrada públic adult: 20 €

L’autoretrat de tota la vida ha evolucionat com a
nn

mitjà d’expressió emocional de moltes persones.
Descobreix-ne els riscos i els beneficis que ens aporta. Reserves al 635 586 084 o salazona3.es. Organitza: Sala Zona 3
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11:00 H – 14:00 H · MOLL DE COSTA · GRAU DE CASTELLÓ

17:30 H · SALA ZONA 3

gustació de menjar japonés, activitats al voltant de la
cultura japonesa. Organitza: UBE Corporation Europe

Espectacle/taller d’estimulació musical a través
nn

Festival Hafu
A la plaça Sète, tallers infantils, exposicions, denn

12:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació del llibre “Si yo fuera”

Anita de Arbués i Rachel Dutch
Entrada lliure
Els contes infantils són una bona manera d’inculcar
nn
valors als nostres fills, aporten valors com l’amistat, la
comprensió, la tolerància, la paciència, la solidaritat i
el respecte, essencials per a un desenvolupament sa
dels infants.Organitzen: Fuendepila i Llibreria Argot

Baby Do-Re-Mi
Entrada: 4 €

del ritme, la percussió, el moviment corporal i els
sentits, on mares i pares podran compartir amb les
seues filles i fills diferents activitats i jocs musicals.
Reserva d’entrades: 635 586 084 o salazona3.es.
Organitza: Sala Zona 3

12:20 H · CERCAVILES PEL GRAU

Santa Cecília
Hi participen la Unió Musical Mestre Gargori, la Unió
nn

Musical del Grau, l’Associació Musical Castàlia i l’Associació Cultural Banda UJI. Els seus recorreguts seran: a
les 12:20 h la Unió Musical del Grau per l’avinguda Sant
Pere; a les 12:30 h l’Associació Musical Castàlia per la
plaça Miquel Peris i Segarra; a les 12:40 h la Unió Musical Mestre Gargori pel carrer Magallanes; a les 12:40 h
l’Associació Cultural Banda UJI per l’avinguda del Port,
i a les 13:00 h interpretació conjunta de totes les bandes al Parc de la Panderola. Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana
18:00 H · PLAÇA HORT DELS CORDERS

Circ valencià al carrer: “Oyun”

Federico Menini
Recomanat per a tots els públics
Un espectacle al carrer, únic i innovador, que comnn
bina l’humor, l’originalitat, el ritme i la depurada tècnica de malabars que, sens dubte, no deixarà indiferent l’espectador. En Oyun tot gira entorn de les olles
i altres elements quotidians com culleres, cordes,
pilotes... i a mesura que va construint un artefacte
en equilibri, el malabarista va creant l’espai, dibuixant l’aire, i sobretot jugant i desafiant la gravetat.
Organitzen: Ajuntament de Castelló, IVC (Institut
Valencià de Cultura) i APCCV (Associació de Professionals del Circ de la Comunitat Valenciana)
Cicle La II Nit del Circ Valencià

19:15 H · TEATRE PRINCIPAL

Conferència-debat en paral·lel:
“La dona en el circ”

Maria Colomer
Entrada lliure
En aquesta xarrada ens preguntem si l’evolució del
nn
circ al llarg de la història ha millorat la presència de
la dona donant-li un protagonisme i un paper semblant al de l’home, o encara ens queda molt per fer.
Organitzen: Ajuntament de Castelló, IVC (Institut
Valencià de Cultura) i APCCV (Associació de Professionals del Circ de la Comunitat Valenciana).
Cicle La II Nit del Circ Valencià
19:30 H · AUDITORI I PALAU DE C.

Concert de la Banda Municipal als Moros
d’Alqueria
Entrada lliure

Direcció: Paco Signes. Organitza: Ajuntament de
nn
Castelló de la Plana
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DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE
8:00 H · JARDÍ DE L’AUDITORI DE CASTELLÓ

6a Marxa senderista:
“Mou-te pels Drets Humans”

Amb autobús: 5 €, fins a Viver i retorn des de Xèrica

Itinerari: Ojos del Prao, deu de San Martín, molí i
nn

20:00 H · MOLL DE COSTA (GRAU DE CASTELLÓ)

Festival Hafu: Concert d’Estrella Morente
Entrada lliure

font d’Aguas Claras, parc de la Floresta de Viver, població de Viver, coves de Gallur, paratge prehistòric del
Sargal i poble de Xèrica. Organitzen: Ajuntament de
Castelló, Diputació de Castelló i Amnistia Internacional Grup Local de Castelló Mostra Internacional
Curtmetratges sobre els Drets Humans

Organiza: UBE Corporation Europe
nn

11:00 H · PLANETARI

20:30 H · TEATRE PRINCIPAL

Sagals
Entrada lliure
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
nn

artistes de circ independent; una reflexió, un crit per a
recordar que el nostre treball no té sentit si no és en
connexió amb el públic, que imaginem rebel i creatiu.
Direcció artística: Jimena Cavalletti, Ana Rebenaque
- corda, Ángel Sánchez - equilibri, Cia Arritmados acròbacia còmica, Decopivolta Teatre - pallasses,
Diegolow - diàbolo, Jordi Serra i Debi Cobos – quadrant rus, Matías Marré – roda cyr, Quique Montoya
– pallasso. Música en directe a càrrec de José Reillo
i Teresa Núñez. Organitzen: Ajuntament de Castelló,
IVC (Institut Valencià de Cultura) i APCCV (Associació
de Professionals del Circ de la Comunitat Valenciana)
Cicle La II Nit del Circ Valencià

DE 11:00 A 14:00 H · BULEVARD BLASCO IBÁÑEZ

La II Nit del Circ Valencià
Gala de Circ Valencià, un espectacle a l’interior amb
nn

Taller: Pluges d’estels

Sentim els parcs: Escacs i activitats de
sensibilització mediambiental
Escacs amb la col·laboració del Club Escola d’Esnn
cacs Castelló. Juga Fusta. Jocs educatius per a la
família. Organitza: Ajuntament de Castelló de la
Plana Sentim els Parcs

22:00 H · LA PÈRGOLA (PARC RIBALTA)

Concert: Camela

Entrada anticipada: 15 € / taquilla: 20 €

Concert del grup Camela (Ángeles Muñoz i Dioni
nn

Martín) “Me metí en tu corazón” i Patxi Ojana. Entrades disponibles en www.lasentradas.es Organiza:
Ocultas Producciones

12:00 H · BULEVARD VICENTE BLASCO IBÁÑEZ

Dédalo en concert
Proposta singular a la Plana, Emo-rock, intensitat
nn

i melodia, amb influències de Kashbad, Fugazi... Anna
Dobon (veu i sintetitzador), Manu Silva (bateria), Annaëlle
Arias (baix), Manu Gil i Vis Lleó (guitarres). Organitza:
Ajuntament de Castelló de la Plana Sentim els Parcs
12:00 H · PLAÇA MARIA AUGUSTINA

Visita guiada a la capella de la Puríssima Sang
Més informació: www.cofradiadelasangre.com
nn

Organitza: Cofradia de la Puríssima Sang de Jesús
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19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Presentació col·lectiva de
la Unión Nacional de Escritores de España
Entrada lliure

Presentacions de Manuel Fernando Beigotre: Las
nn

cenizas del Danubio; Joaquín Castillo Blanco: Versos
sueltos e hilados; Carmen Carrasco: El canto del cisne; Matilde Falomir: La ratita presumida. Organitzen:
UNEE i Llibreria Argot

19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

37 Guernika 17

Cia. de Danza Fernando Hurtado / Factoría Echagaray
Entrada: 3 €
Tal com deia Picasso: “No, la pintura, i per tant...
nn
les arts, no estan fetes per a decorar les habitacions.
És un instrument de guerra ofensiu i defensiu contra l’enemic”. No fem això per a entretenir, sinó per
a educar i reflexionar, i per descomptat en molts dels
casos, com és aquest, per a ensenyar una part de la
història de l’art i de l’ésser humà. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Universitat Jaume I
Cicle XXVI Mostra de Teatre Reclam

19:00 H · LLIBRERIA BABEL

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

China: éxodo rural y problemática social, a càrrec
nn

de Tomás Esteban, llicenciat en Geografia i Història,
secció Història Moderna. Part artística: Víctor Vázquez. Presenta: Rosa María Vilarroig. Organitza: Llibreria Babel

DILLUNS 19 DE NOVEMBRE
9:45 H / 11:30 H / 13:00 H · TEATRE DEL RAVAL

“Luces de bohemia”

Companyia Teatro del Repartidor
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
La història narra les últimes hores de vida de Max
nn
Estrella, un poeta andalús que en el seu moment va
tindre una mica de reconeixement, però que ara ja ha
anat a menys. Viurem 24 hores on el vell poeta camina
pels carrers foscos i marginals de Madrid anant de bar
en bar, i acaba fins i tot a la presó unes hores on visualitza la seua pròpia mort. Organitza: EINA d’Escola
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Concert “Mestres de la paraula”

Entrada lliure fins a completar l’aforament
L’any 2003 en el centenari del naixement del mestre,
nn
es va publicar la creació literaria i musical Mestres de
la paraula per la Fundació Càtedra Enric Soler i Godes.
Concert a càrrec de Manel Barancal – guitarres i direcció musical, Miquel Angel Prades – veu, Sven Valcárcel
– violí i Jano Montón – violoncel.Organitzen: Ajuntament de Castelló i Càtedra Enric Soler i Godes.

20:00 H · CASA DE CULTURA

Concert: Joan of Arc
Taquilla inversa

Joan of Arc ha sido por mucho tiempo una de las
nn

bandas del indie más influyente, divisiva y duradera.
Provenientes de Illinois (Chicago), comenzaron en
1995, considerados los perros verdes del emo y de
la música en general. Tim Kinsell,a junto a su hermano Mike Kinsella, son los fundadores de la banda. La completan el bajista Bobby Burg, el batería
Theo Katsaounis, Melina Ausikaitis i Jeremy Boyle.
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i
Septiembre Recuerdos Cicle SONS
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20:00 H · SALA DE LA XEMENEIA CASINO ANTIC

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Entrada lliure
El saxofonisa de l’IVC Pablo González, acompann
nyat al piano per Sinforosa Petralia i al saxo per
Alejando Oliván, interpretaran peces de Glinka,
Telemann i Piazzolla. Organitzen: Ajuntament de
Castelló de la Plana i Institut Valencià de Cultura
Cicle Los Lunes Concierto

Amb Henri Bouché, Bolumar i Toben
Entrada lliure
Un conjunt de relats amb què l’autor plasma la realinn
tat i ens mostra l’eclecticisme que suposa viure. Xarrada del Col·lectiu d’Escriptores i Escriptors Valencians.
Organitzen: CEVA i Llibreria Argot

20:00 H · CENTRE POLIFUNCIONAL LA MARINA

“La Fira de Tots Sants. Una visió antropològica”

Concert de piano i saxo

Xarrada “El peligroso cornezuelo:
Claviceps purpurea”

Manolo Gómez
Entrada lliure
Organitzen: Ajuntament de Castelló i ASMICAS
nn
(Asociación Micológica de Castellón)
DIMARTS 20 DE NOVEMBRE

Presentació de “Relatos insólitos de Toben”

19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Àlvar Monferrer i Monfort

Icona i la Cultura Popular “Fires a Castelló. A càrrec
nn
d’Àlvar Monferrer i Monfort, doctor en Filosofia i Lletres per
la Universitat de Barcelona. Organitza: Llibreria Babel
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
19:15 H · CASA DE CULTURA

Conferència: “Por qué
participar en la eucaristía?

Entrada lliure. Aforament limitat a 100 persones.

18:00 H · BIBLIOTECA MUNICIPAL

Contacontes “La poma de la discòrdia”

Rebombori
Entrada lliure. Edat recomanada: de 4 a 8 anys
Una competició de contes! Vorem quin conte és
nn
el millor... Adaptació del mite El judici de París. En
aquesta ocasió, en lloc de tres deesses competint
amb la seua bellesa, la competició és entre diverses
narradores que, amb les seues històries, busquen
extasiar l’auditori. Les seues històries parlen de mites i llegendes ancestrals tan grans que han quedat
gravades al firmament en forma de constel·lacions
per tal que la humanitat no les oblide mai. Organitza:
Ajuntament de Castelló de la Plana

A càrrec d’Albert Ventura Rius, rector de l’esglèsia
nn

de Sant Joan Baptista de Cabanes. El sagrament de
l’eucaristia és un tresor que cal descobrir i integrar en
la vida del creient. Organitza: Ajuntament de Castelló i Asociación Fe y Diálogo
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Representació teatral: “Dystopia”

Companyia Panic Map
Entrada: 3 €
Un fragment d’una habitació inacabada, enmig de
nn
cap part. Un Ford Escort del 84 en la carretera, de nit,
sense una destinació final. La sortida d’un karaoke.
Tres espais, tres històries que es creuen per a construir un puzle format per dos únics personatges. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Universitat Jaume I Cicle XXVI Mostra de Teatre Reclam
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DIMECRES 21 DE NOVEMBRE

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Sessió informativa UOC – Seu Vila-real
Entrada lliure

Vols saber com s’estudia a la UOC i quines possinn

18:00 H / 19:30 H · CENTRE CULTURAL LES AULES

We-Ding!

Companyia Los Moñekos
Entrada lliure fins a completar l’aforament
We-Ding! és un espectacle de carrer de 20 minuts
nn
per a dues nòvies. Esteu tots convidats, no hi cal confirmar. La cita és davant de l’església del poble, a hora
punta. No oblideu portar l’arròs! Ah, i sobretot aviseu
Mariano, que no arribe tard, per favor! Dues nòvies es
troben, cara a cara, vestides de blanc i a la mateixa
església. Has dit Mariano? Doncs sí... resulta que es
casen amb la mateixa persona, Mariano... Hi haurà casori? Organitzen: Diputació de Castelló i Universitat
Jaume I Cicle XXVI Mostra de Teatre Reclam

17:00 H · CENTRE D’INTERPRETACIÓ CASTELL VELL

Visita guiada al Castell Vell

Aforament màxim: 30 persones
Idioma: valencià/castellà · Durada: 1 hora
Reserva de plaes en: info@mucc.es o al 964 23
nn
91 01 (de dilluns a divendres de 8 a 15 h). Condicions d’accessibilitat en www.mucc.es/castellvell.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
19:00 H · CASA DE CULTURA

Conferència :“Informació sobre
diferents addiccions”

Entrada lliure fins a completar l’aforament

Conferència Informació sobre tot tipus d’adiccions,
nn
com superar-les i actuar d’avant d’aquestes. Testimoni
d’un cas de superació de la droga, a càrrec de Mª Pilar
Bellés. Organitza: Mª Pilar Bellés

bilitats formatives ofereix? Coneixes tot el que es pot
estudiar a la nostra universitat? La sessió informativa
és una bona oportunitat per a informar-se, de manera general, sobre els diferents estudis que ofereix la
Universitat, el seu model pedagògic, el procés de matriculació i els tràmits com l’avaluació d’estudis previs
o el reconeixement de l’experiència professional, entre
altres temes. Organitzen: Llibreria Argot i UOC Seu
Vila-real

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció “En la playa sola de noche”

Hong Sang-soo. Alemanya, Corea del Sud. 2017.
Entrada: 3 € | VOSE 101’
Després de mantindre una aventura amb un home
nn
casat, una actriu decideix prendre’s un temps i fer
un viatge a Hamburg. Però això no impedirà que
continue pensant en allò que va deixar arrere. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Filmoteca Valenciana. Cicle Filmoteca Valenciana
20:00 H · SALA DE PLENS · DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

Lliurament del 19é Premi de Narrativa Breu
Josep Pascual Tirado
Organitzen: Diputació de Castelló, Federació
nn
Colles, Unaria Ediciones i Llibreria Babel

32 ·

DIJOUS 22 DE NOVEMBRE

11:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA

19:00 H · CASA DE CULTURA

Recital de piano

Medita en 30 minuts

Carmencita i Katy Valls
Entrada 2 €
Classes senzilles de meditació guiades que ens ajunn
den a afrontar el dia amb una ment positiva i relaxada.
Més informació en www.MeditarEnCastellon.org // Tel.
659 606 268. Carrer Ramón y Cajal, 12. Organitza:
Centro Budista Naropa

Juan José Lorenzo Egea
Entrada lliure fins completar l’aforament
Des d’Albacete, concert d’aquest jove amb una
nn
brillant trajectòria com a pianista La primera part del
recital: Suite francesa nº5 (J.S. Bach), Sonata K.280
(W.A. Mozart), Estudio Op. 10 nº10 (F. Chopin) i la
segona part Sonata Op. 84 (S. Prokofiev). Organitza:
Juan José Lorenzo Egea

18:00 H · ESPAI PÚBLIC DE LECTURA CENSAL

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Contacontes: “El bagul fantàstic”

Contaclown
Entrada lliure. Edat recomanada: de 4 a 8 anys
Al nostre bagul tot el món cap. Tant ens dóna si té
nn
un o dos caps. Mags i fades, bruixes i bruixots, unicorns i elfs, gegants i donyets. Atenció, perquè obrim
la tapa del nostre bagul fantàstic i res tornarà a ser
com abans. Hi esteu preparats?. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

Conferència “Violència zero”
amb Matilde Pallarés
Matilde Pallarés, lletrada del Centro Mujer 24 horas
nn

de Castelló. Aquest cicle de xarrades aborda la violència des de totes les seues perspectives, per a, des
d’una visió global, educar, escoltar i visibilitzar un problema que va més enllà de les perspectives de gènere.
Convidarem especialistes, polítics, escolars i víctimes
perquè els seus testimonis ajuden a detectar situacions que es podrien controlar o reconduir. Organitzen: AEPC, Integral Teràpies, EsArt i Llibreria Argot
Cicle Violència zero
19:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA · SALA D’ACTES

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

Open Podium: Concert
d’entrenament per a músics

Inscripcions: uniomusicaldelgrau@gmail.com
Espai de concert d’entrenament per a músics
nn

amateurs i professionals de qualsevol edat i nivell.
Experiència enriquidora per a afrontar la part escènica. Públic assistent participatiu i crític. Organitzen:
Ajuntament de Castelló de la Plana i Escola de
Música Unió Musical del Grau
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19:30 H · CONSERVATORI CALASANCIO · ESCOLA PIA

Concert de profesors
del Conservatori Calasancio
Entrada lliure

A la Sala d’actes, concert Choral Pops n’Classic
nn

per José Miguel Moll & Coro Innuendo. Organitza:
Conservatorio Calasancio de Música y Danza.
20:00 H · MENADOR · SALA DE CONFERÈNCIES

Projecció de curtmetratges
Entrada lliure

Presentació a càrrec de Roman Rubert, Manuel
nn

Navarro i Juan Manuel Clausell dels curtmetratges
Requembarren de Roman Rubert i Plus Ultra d’Helena Girón i Samuel M. Delgado. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i Universitat Jaume I
Cicle Sessió Contínua, visibilitzant l’audiovisual
local

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE

DE 16:00 A 20:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Curs de vídeo i comunicació
participativa per la salut global

Gratuït · Inscripció: http://bit.ly/cursovídeopaticipativo

Què pots fer tu per la salut global? En el curs gratuït,
nn

impartit per Toma Social, podràs aprendre les principals
eines i fases de la producció audiovisual (planificació,
producció i edició) per a una comunicació social i transformadora, des d’un enfocament de Drets Humans per
a l’equitat de gènere i la salut global. El curs-taller finalitzarà amb una mostra i projecció pública de les vostres
pròpies creacions. Més informació: facebook.com/farmamundi. Organitzen: Ajuntament de Castelló, Farmamundi (Farmáceuticos Mundi) i Toma Social UPV
DE 17:00 A 21:00 H · PLANETARI

Activitat especial: JORNADES STEM+
Jornades sobre ciència, tecnologia, matemàtiques
nn

i més (STEM+), organitzades en col·laboració amb el
CEFIRE d’àmbit científic de Castelló. Activitat dirigida
al professorat de les àrees. Inscripció prèvia al web
de formació del CEFIRE. Organitzen: Ajuntament de
Castelló i CEFIRE (Centre de Formació, Innovació i
Recursos per al professorat)
18:00 H · SALA ZONA 3

Taller “Selfie”

Entrada: 50 € · De 14-18 anys

Vols saber trucs per a fer millors selfies? Ja saps tot en
nn
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 el teatre el dia de l’esdeveniment a
partir de les 18:00 h. Organitzen: AEMC (Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló), Ajuntament
de Castelló, Fundació Dávalos-Fletcher i Banco
Mediolanum

tema de seguretat en xarxes socials? Vine i t’ho expliquem
tot! Reserva de places: 635 5860 84 o salazona3.es.
Organitza: Sala Zona 3
19:00 H · SALA SANT MIQUEL · FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ

Espectacle de dansa participativa: Bésame 2.0

Companyia A Tempo Dansa
Entrada lliure per a centres educatius i entitats
En aquest espectacle la ballarina Pepa Cases ens connn
duirà a l’inici d’un matrimoni, unes noces, una il·lusió…
un viatge oníric que desencadenarà en violència, impotència, soledat i por, envoltada de tul i vestida de blanc.
En aquesta proposta, A Tempo Dansa pretén destacar el
tema de la violència de gènere d’una manera senzilla i
minimalista. Amb reserva prèvia a la Casa Abadia (tel.
964 232 551). Organitzen: Fundació Caixa Castelló
i Universitat Jaume I Cicle XXVI Mostra de Teatre
Reclam

34 ·

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE
DE 10:00 A 20:00 H · LLIBRERIA ARGOT

FantàstiCS18: Jornades de Literatura
fantàstica, Terror i Ciència-ficció
Entrada lliure

Més informació: facebook.com/FantasticsJornadas
nn
10:30 H Presentació de la revista FANTASTI´CS18 a càrrec
nn

dels autors Jorge Juan Adsuara, Elena Sabidó, Miguel Ángel
Plana i Carlos Díaz Maroto.

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

11:00 H Presentació del llibre El cine de ciencia-ficción: Una
nn

Pablo Sebastiá
Entrada lliure
Els baixos fons de Barcelona, un assassí a sou, una
nn
jove i un bebé… I a més un rottweiler gegant de color atzabeja. Pablo Sebastiá Tirado ens submergeix en
els baixos fons barcelonins, però també ens porta de
viatge fins a Islàndia o Sicília. O fins i tot al futur...
Organitzen: Reino de Cordelia, Pablo Sebastiá i
Llibreria Argot

11:30 H Presentació de la campanya de crowdfunding de la
nn

19:15 H · CASA DE CULTURA

17:00 H Presentació del llibre Juan Piquer Simón. Mago
nn

retrospectiva delirante, a càrrec de l’autor Iván Palmarola.

Presentació de “Reikiavik”

Conferència “Las bases culturales
de Asia Oriental”

José Manuel Barberá
Entrada lliure fins a completar l’aforament.
José Manuel Barberá Úbeda, llicenciat en Estudis
nn
sobre Àsia Oriental a la UOC. Organitza: Ateneo Cultural de Castelló
19:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA

Ment positiva, vida activa

Guen Kelsang Chödron
Entrada: 3 €
Xarrades amb meditació c/ Ramón y Cajal, 12.
nn
Organitza: Centro Naropa

pel·lícula Star Crash Tribute Film, per José S. Navarro.

12:30 H Presentació del llibre Abecedario del horror: Personn

najes y mitos clásicos del cine de terror d’Ángel Gómez Rivero,
Carlos Díaz Maroto, Jorge Sánchez Guerrero, Miguel Ángel Plana Fernández i Juan Emilio Ríos Vera. Presentat per Carlos Díaz
Maroto i Miguel Ángel Plana. Calamar Ediciones.

13:00 H Presentació del llibre La huella de Drácula. Antonn

logía de relatos, a càrrec de Miguel Ángel Plana i Carlos Díaz
Maroto. Coordinat per Ángel Gómez Rivero.

de la serie B, reedició del llibre de Miguel Ángel Plana, Javier
Cano, José Luis Salvador Estébenez. Ed. Museo Fantástico.
Coordinat per Jorge Juan Adsuara i prologat per Isabel Piquer.

17:30 H Presentació del llibre La casa de los horrores de
nn

Tobe Hooper, a càrrec de José Luis Salvador Estébenez i Carlos
Díaz Maroto. Vial Books.

18:00
nn

H Presentació del llibre George Lucas. American
Odyssey de Ramón Alfonso. Ed. Dolmen. Presentació del còmic-book Yo fui guía en el infierno, a càrrec de Gerar Miquel i
Pablo Herranz. Desfiladero Ed.

19:00 H Presentació del llibre Cine de Terror (1930-1939).
nn
Un mundo de sombras de Pedro Porcel. Presentat per Pedro
Porcel i Pablo Herranz. Desfiladero Ediciones.

20:00 H Entrega dels premis Fantasti´CS18
nn

Organitzen: Ajuntament de Castelló, FantàstiCS18,
Fundació Dávalos-Fletcher, Filmin, Ed. Museo
Fantástico, Associació Cultural Miskatonic i Argot
JORNADES FANTÀSTICS18
IL·LUSTRACIÓ · TERROR · FANTASIA · SCI-FI · CINEMA · CURTS · LLIBRES

NOVEMBRE 2018 · 35

DE 9:30 A 19:00 H · PLANETARI

Activitat especial : jornades STEM+
Jornades sobre ciència, tecnologia, matemàtiques
nn

i més (STEM+), organitzades en col·laboració amb el
CEFIRE d’àmbit científic de Castelló. Activitat dirigida
al professorat de les àrees. Inscripció prèvia al web
de formació del CEFIRE. Organitzen: Ajuntament de
Castelló i CEFIRE (Centre de Formació, Innovació
i Recursos per al professorat)
11:00 H · PASSEIG BONAVISTA

Passejada musical per zones
històriques del Grau
Inici al passeig Bonavista, davant de la Tinència
nn
d’Alcaldia. Actuacions de grups de cambra a l’escola de música de la Unió Musical del Grau i narració
històrica per part de l’Associació Cultural La Barraca.Organitza: Associació Unió Musical del Grau.
Col·laboren: Col·lectius per la Cultura al Grau.
12:00 H · MENADOR ESPAI CULTURAL

Taller per a adults: “Tractament
i funcionalitat del sampler”

David Crespo (Balago)
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Classe teòrica i pràctica per a aprendre a tallar,
nn
editar i tractar samplers en Live Ableton. Inscripció prèvia a sasc@uji.es o al telèfon 964 728 896.
Organitzen: Ajuntament de Castelló i Universitat
Jaume I Cicle Encontres Musicals
17:30 H · SALA ZONA 3

Acrobàcies en família

Entrada: 3 €
Pares i fills podran realitzar espectaculars acrobànn
cies en aquesta introducció a una de les més sorprenents disciplines de circ. Reserva de places: 635 586
084 o salazona3.es Organitza: SalaZona3
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “Oníric”

Teatre Maset de Frater
Entrada: 6 € platea i 5 € anfiteatre
Públic recomanat: a partir de 7 anys
Espectacle gestual i audiovisual que atrapa l’esnn
pectador i el submergeix en el món oníric i emocional de la seua protagonista a través d’un somni, els
personatges del qual són membres de la seua família

que apareixen en forma de pallassos per a mostrar i
parodiar moments de la seua vida. Organitza: Ajuntament de Castelló Cicle Castelló a Escena
20:30 H · TEATRE PRINCIPAL DE CASTELLÓ

Teatre: “Sopa de pollastre amb ordi”

Companyia La Perla 29
Entrades: de 5 € a 20 €
Sopa de pollastre amb ordi explica la història d’una
nn
família de classe obrera, els Kahn, en un món que canvia a tota velocitat. L’obra mostra com el temps erosiona, lentament i implacable, tot el que es troba per
davant. La progressiva pèrdua de conviccions, somnis i
ideals polítics, la passivitat i la negativitat davant les injustícies, es presenten en paral·lel a la desintegració de
la família Kahn, cada cop més fragmentada i desunida.
Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana, IVC
(Institut Valencià de Cultura) i Universitat Jaume I
Cicle XXVI Mostra de Teatre Reclam
DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE
11:00 H · PLANETARI

Taller: Fòssils

Sagals
Entrada lliure
En aquest taller ens convertirem en paleontòlegs i
nn
paleontòlogues i elaborarem una maqueta d’una excavació arqueològica de dinosaures i crearem una petjada de T-Rex. A més a més, hi haurà una miniexposició de fòssils per a manipular i observar. Organitza:
Ajuntament de Castelló de la Plana
19:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “Oníric”

Teatre Maset de Frater
Entrada: 6 € platea i 5 € anfiteatre
Públic recomanat: a partir de 7 anys
Espectacle gestual i audiovisual que atrapa l’especnn
tador i el submergeix en el món oníric i emocional de la
seua protagonista a través d’un somni, els personatges
del qual són membres de la seua família que apareixen
en forma de pallassos per a mostrar i parodiar moments de la seua vida. En aquesta trama hi ha un personatge màgic, l’assistenta, que des del principi tracta
de conciliar els membres de la família, la qual cosa provoca situacions sorprenents. Organitza: Ajuntament
de Castelló de la Plana Cicle Castelló a Escena

36 ·

20:00 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA

Xarrada: “Mycenas”

Félix Aparisi
Entrada lliure
Organitzen: Ajuntament de Castelló i ASMICAS
nn
(Asociación Micológica de Castellón)
20:00 H · SALA DE LA XEMENEIA · CASINO ANTIC

Concert d’Àngel Belda, Patricia Arauzo
i la soprano Carmen Paula Romero
DILLUNS 26 DE NOVEMBRE
9:45 H / 11:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “Martina i el bosc de paper”

Companyia L’Horta Teatre
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Martina és una xiqueta de paper que viu en una
nn
casa de cartró. Un dia, seguint una papallona, es perd
al bosc, on es trobarà uns companys molt especials
que l’acompanyaran en un viatge ple d’emocions.
Destinataris: alumnat de 2n d’infantil a 2n de primària.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
18:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Projecció de 5 curtmetratges

Autors en Curt
Entrada lliure
Es projectaran: 1. Escala en Madrid d’Elena Escura,
nn
2. Consuelo Demos Slayer de Joaquin Gil i Juan Vicent,
3. Sin alas d’Álex Brau, 4. L’ultim missatge d’Oscar
Monton i 5. El escarabajo al final de la calle de Joan
Vives Lozano. Organitzen: Ajuntament de Castelló,
SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) i
EDAV (Escriptors de l’Audiovisual Valencià)
18:30 H · LLIBRERIA ARGOT

Conferències: “Miedo sí, pero… ¿a qué?

Pilar Bellés
Entrada lliure
Participa-hi recitant amb nosaltres poemes contra
nn
la violència. Organitza: Pilar Bellés
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Tertúlia del Racó de la Cultura i de l’Art
d’Adall
La espía de Franco, a càrrec de Basilio Trilles, penn

riodista i escriptor. Coordina: Rosa María Vilarsoig.
Organitza: Llibreria Babel

Entrada lliure

El clarinet d’Àngel Belda ens oferirà, juntament
nn

amb la pianista Patricia Arauzo i la soprano Carmen
Paula Romero, interpretacions d’obres de Marcel
Olm, Franz Lacher, Delibes i Schubert, entre d’altres.
Organitzen: Ajuntament de Castelló i Institut Valencià de Cultura Cicle Los Lunes Concierto
DIMARTS 27 DE NOVEMBRE
9:45 H / 11:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “Martina i el bosc de paper”

Companyia L’Horta Teatre
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Martina és una xiqueta de paper que viu en una
nn
casa de cartró. Un dia, seguint una papallona, es perd
al bosc, on es trobarà uns companys molt especials
que l’acompanyaran en un viatge ple d’emocions.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
18:00 H · BIBLIOTECA MUNICIPAL

Contacontes: “Pies Negros”

Rebombori
Entrada lliure · Edat recomanada: de 4 a 8 anys
El fenomen de la migració està molt present en la
nn
nostra societat. Aquest contacontes ix a petició d’escoles que s’han prestat a ser centres d’acollida de
refugiats. Però en realitat és difícil no trobar una aula
en què la diversitat d’origen o ètnia no estiga present.
Som habitants del món, formem part de la Humanitat
i valors com la solidaritat i la tolerància han d’estar en
la base de la nostra educació. Organitza: Ajuntament
de Castelló de la Plana
18:30 H · LLIBRERIA ARGOT

Xarrades del Teléfono de la Esperanza
Entrada lliure

Les emocions són necessàries com a mecanisnn
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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 un 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 €
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

Conferència: “Territorialitat,
sobiranies i discursos”
Pablo M. Testa

Pablo M. Testa, doctor en Història, Cultura Escrita i
nn
Pensament (Universitat d’Alcalá de Henares), coordinador del GIMEC, membre del Comité Científic i Editorial del CEDCS i membre col·laborador de l’Observatori
Polític i Electoral de l’Institut d’Estudis Llatinoamericans de la UAH. Organitza: Llibreria Babel
19:15 H · CASA DE CULTURA

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

Conferència: “Un español
frente al holocausto”
Andrès Goerlitz Lledó

Ángel Sanz Briz, un jove diplomàtic de l’ambaixada
nn

franquista a Hongria, contemplava horroritzat la deportació i la matança massiva dels jueus pels nazis. Amb
enorme valentia, va anar rescatant, un a un, milers
de jueus. La seua gesta va ser reconeguda pel Parlament d’Israel, que li va atorgar el títol de Just de
la Humanitat. Organitza: Fundació Caixa Castelló
Cicle Aula Isabel Ferrer
19:30 H · AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS

Concert de música clàssica a càrrec de Sandra
Ferrández (soprano) & Aurelio Viribay (piano)
Entrada: 7€ / 10€ / 15€ · www.instanticket.es

Organitza: IVC (Institut Valencià de Cultura)
nn
Cicle Centenari del naixement de Matilde Salvador

Conferència: “Dios sin Dios”

20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

19:30 H · CASINO ANTIC

Companyia Colectivo Las Fracasadas
Entrada: 3 €
Peça escènica sobre les migracions, nascuda en
nn
forma de documental teatralitzat sobre l’experiència
vital de la companyia en un viatge a l’illa de Lesbos
per a conèixer de primera mà el treball humanitari
dels seus pescadors amb els refugiats, sense més
ajuda que les seues barques i les seues mans. Organitzen: Ajuntament de Castelló de la Plana i UJI.
Cicle XXVI Mostra de Teatre Reclam

Entrada lliure. Aforament limitat a 100 persones.
A càrrec de Conxita Gómez, monja benedictina del
nn
monasteri de Sant Benet de Monserrat, llicenciada en
Ciències Químiques i Ciències Religioses. Organitza:
Ajuntament de Castelló i Asociación Fe y Diálogo

Presentació de “Sucesión de turbaciones”

Ricardo Pons Fernández de Córdova
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Presentació del Premi Internacional de Poesia
nn
ALCAP 2017 “Sucesión de turbaciones”, de Ricardo
Pons. Organitza: ALCAP (Asociación Literaria Castellonense Amigos de la Poesía)

Representació teatral : “Los invitados”
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DIMECRES 28 DE NOVEMBRE

DIJOUS 29 DE NOVEMBRE

9:45 H / 11:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre “Martina i el bosc de paper”

Companyia L’Horta Teatre
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Martina és una xiqueta de paper que viu en una
nn
casa de cartró. Un dia, seguint una papallona, es perd
al bosc, on es trobarà uns companys molt especials.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

17:00 H · CENTRE D’INTERPRETACIÓ CASTELL VELL

Visita guiada al Castell Vell

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

9:45 H / 11:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre: “Martina i el bosc de paper”

Cicle poètic “Poetas sin sofá”

Companyia L’Horta Teatre
Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
Martina és una xiqueta de paper que viu en una
nn
casa de cartró. Un dia, seguint una papallona, es perd
al bosc, on es trobarà uns companys molt especials
que l’acompanyaran en un viatge ple d’emocions.
Destinataris: alumnat de 2n d’infantil a 2n de primària.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

Un lloc per compartir, parlar, llegir, escoltar i gaunn

11:00 H · CENTRO BUDISTA NAROPA

18:30 H · LLIBRERIA ARGOT

Entrada lliure

dir de la poesia. Organitzen: Poetas sin sofá i Argot
Cicle Poetas sin sofá
18:30 H · TEATRE DEL RAVAL

“Una segunda madre”

Anna Muylaert · Brasil, 2015

El film arranca acostant-nos a la vida de Val, una
nn

empleada domèstica dedicada i sotmesa en cos i ànima a la família per a la qual treballa, un matrimoni
amb un fill ja adolescent, el qual pràcticament té la
mateixa edat que la seua pròpia filla, de la qual va
haver de separar-se anys arrere per a poder tirar endavant. Anna Muylaert ens mostra, en un to naturalista
i amb la càmera sovint distanciada, en plans generals
o mitjans, l’hàbitat on es mou la protagonista: la veiem
en la (“seua”) cuina, netejant la casa i el jardí, dormint
en una habitació sense ventilació, cuidant i acaronant
el fill dels senyors amb especial afecte i dedicació...
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
Cicle Dona i Cinema

Medita en 30 minuts

Argimiro Guillén
Entrada: 2 €
Classes senzilles de meditació guiades que ens ajunn
den a afrontar el dia amb una ment positiva i relaxada.
Més informació en www.MeditarEnCastellon.org // Tel.
659 606 268 Organitza: Centro Naropa
18:00 H · ESPAI PÚBLIC DE LECTURA CENSAL

Contacontes: “Les faules de
Jean de La Fontaine”

Món d’animació
Entrada lliure. Edat recomanada: de 4 a 8 anys
Les faules de Jean de La Fontaine, fabulista
nn
francés del s. XVII, van ser publicades en múltiples
edicions il·lustrades i són universalment conegudes.
Aquesta sessió de contes ens servirà per a explicar
què significa el gènere de la faula, i entre les seues
obres escollirem “El corb i la rabosa”, “El lleó i el
ratolí” o “La cigala i la formiga”. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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18:30 H · LLIBRERIA BABEL

Presentació: “El llibre negre”

Víctor Tormo i Jordi Martí
Entrada lliure
A càrrec de Víctor Tormo (professor i activista social
nn
castellonenc de la CGT) i de l’autor Jordi Martí i Font,
professor, periodista, escriptor i activista social tarragoní, membre del sindicat CGT, de l’Ateneu Llibertari
Alomà i conseller per la CUP a l’Ajuntament de Tarragona. Ha editat diferents treballs sobre cooperativisme i economia solidària. Organitza: CGT Castelló i
Llibreria Babel Cicle Castelló per la llengua

19:30 H · CENTRE CULTURAL LA MARINA · SALA D’ACTES

Open Podium: Concert
d’entrenament per a músics

Inscripcions: uniomusicaldelgrau@gmail.com

Espai de concert d’entrenament per a músics amann

teurs i professionals de qualsevol edat i nivell. Experiència enriquidora per a afrontar la part escènica. Públic
assistent participatiu i crític. Organitzen: Ajuntament
de Castelló i Escola de Música Unió Musical del Grau
DIVENDRES 30 DE NOVEMBRE
9:45 H / 11:00 H · TEATRE DEL RAVAL

Teatre escolar: “Martina i el bosc de paper”
Companyia L’Horta Teatre

Sessions per a escolars amb inscripció prèvia
nn
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

Martina és una xiqueta de paper que viu en una casa
de cartró. Un dia, seguint una papallona, es perd al
bosc, on es trobarà uns companys molt especials que
l’acompanyaran en un viatge ple d’emocions. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Taller de tècnica fotogràfica amb Rafa Velasco
Entrada lliure fins a completar l’aforament

L’associació AMART i el col·lectiu fotogràfic ADOnn

FA organitzen tots els últims dijous de mes, de la
mà del professor Rafa Velasco, un taller de tècnica
fotogràfica. Organitzen: AMART, Rafa Velasco i Llibreria Argot
19:30 H · SALA SANT MIQUEL

Xarrada-concert “Copla y flamenco:
el estigma de la tradición a la renovación
contemporánea”
Martirio

Martirio es defineix a si mateixa com «una espècie
nn

d’arqueòloga musical» per a aquest col·loqui en què
l’artista parlarà de la música popular espanyola amb
intervencions en directe. Organitza: Fundació Caixa Castelló Cicle En primera persona

19:00 H · CASA DE CULTURA

Presentació del llibre “Maquis i masovers. Entre la resistència, la supervivència i el terror”

Raül González Devís
Entrada lliure
Aquest llibre efectua una anàlisi de l’AGLA (Agrupann
ción Guerrillera de Levante y Aragón) des de l’òptica
territorial i del component humà que integrà i col·laborà amb l’Agrupació. El caràcter i la procedència dels
integrants, així com el seu procés de formació resulten
essencials per a entendre les seues peculiaritats i diferències respecte de les altres agrupacions armades
antifranquistes. Organitza: Grup per la Recerca de la
Memòria Històrica
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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. Més
informació en www.MeditarEnCastellon.org. Carrer
Ramón y Cajal, 12. Tel. 659 606 268. Organitza:
Centro Budista Naropa
18:00 H · SALA ZONA3

Taller “Selfie”

Entrada: 50 € · De 14 a 18 anys
Vols saber trucs per a fer millors selfies? Ja saps
nn
tot en tema de seguretat en xarxes socials? Vine i t’ho
expliquem tot! Reserva de places: 635 586 084 o salazona3.es. Organitza: Sala Zona3
19:00 H · LLIBRERIA ARGOT

Lliurament del premi de relats per a joves
“Más palabras por Violencia=0”
Entrada lliure fins a completar l’aforament

L’Associació d’Escriptors de la Província de Casnn

telló, amb la col·laboració de l’Excma. Diputació de
Castelló, ha organitzat el concurs de relats “Més
paraules per violència igual a zero” que pretén, des
del punt de vista dels joves, i a través de la creació
literària, reflexionar sobre la violència que sacseja la
nostra societat. Organitza: AEPC i Llibreria Argot
19:00 H · LLIBRERIA BABEL

Conferència: “Código Nuevo de PNL.
Programación Neuro Linguística PNL”
A càrrec de Fernando Muñoz, neurocoach. Organitnn
za: Llibreria Babel

19:00 H · PÉRGOLA

Concert de la Banda Municipal “Dia de
Rumania”
Entrada lliure

Organitza: Ajuntament de Castelló
nn

19:15 H · CASA DE CULTURA

Conferència: “Ernesto “CHE GUEVARA”
Revolución, Guerra Fría y América Latina”

Manuel Chust
Entrada lliure fins a completar l’aforament
Manuel Chust és catedràtic d’Història Contemponn
rània d’Amèrica Llatina del Departament d’Història,
Geografia i Art de la Universitat Jaume I de Castelló.
Ha estat Premi Extraordinari de Doctorat a la Universitat de València (1993). Va ser secretari i director del
Departament d’Història de la Universitat Jaume I, així
com també vicerector en aquesta mateixa universitat
de 2001 a 2010. Actualment és el director del Centre
d’Investigacions d’Amèrica Llatina (CIAL) en aquesta
universitat. És codirector de la Unitat Associada del
Consell Superior d’Investigacions Científiques a l’Escola d’Estudis Hispanoamericans. Organitza: Ateneo
Cultural de Castelló
20:00 H · TEATRE DEL RAVAL

1a Jornada, grups participants : Colla de
Dolçainers i Tabaleters de Castelló i Colla de
Dolçainers i Tabaleters Xaloc
Entrada lliure fins a completar l’aforament

La Dolçaina i el Tabal a Castelló viuen un moment
nn

d’esplendor mai abans viscut. És per això que des de
la Federació de Dolçaina i Tabal de Castelló creiem
que no cal despistar-se i treballar de valent per seguir avançant en aquest camí. En aquestes jornades,
les colles participants mostraran al públic assistent la
seua millor versió amb repertoris de concert, innovadors alhora que tradicionals que no deixaran ningú
indiferent. Organitzen: Ajuntament de Castelló i Federació de Dolçaina i Tabal de Castelló Cicle Concerts “Dolçaina al Raval”
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DIJOUS 1 DE NOVEMBRE
HORARI DE DIA FESTIU

El Planetari de Castelló obrirà les portes en horari de diumenge: de 10:30 a 14:00 h. Les projeccions astronòmiques
que es projectaran són les corresponents als diumenges. Consulteu la secció de projeccions.
DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE
11:00 H

Taller de física
Baobab

Entrada lliure
En aquest taller descobrirem alguns principis físics
amb experiments sobre el magnetisme, els colors i
l’energia electrostàtica. Després construirem un calidoscopi per a experimentar amb la llum. Organitza:
Ajuntament de Castelló de la Plana
DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE
11:00 H

Taller: Venus
Sagals

Entrada lliure
Continuem descobrint els planetes del sistema solar, ara amb Venus. Primer construirem un «lapbook»
amb informació i característiques de Venus. Acabarem
el taller amb un quadre de Venus fet amb trencadís.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE
DE 17:00 A 21:00 H

Activitat especial: Jornades STEM+

Entrada lliure
Jornades sobre ciència, tecnologia, matemàtiques
i més (STEM+), organitzades en col·laboració amb el
CEFIRE d’àmbit científic de Castelló. Activitat dirigida
al professorat de les àrees. Inscripció prèvia al web
de formació del CEFIRE. Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana
DISSABTE 24 DE NOVEMBRE
DE 9:30 A 19:00 H

Activitat especial: Jornades STEM+

Entrada lliure
Jornades sobre ciència, tecnologia, matemàtiques
i més (STEM+), organitzades en col·laboració amb el
CEFIRE d’àmbit científic de Castelló. Activitat dirigida
al professorat de les àrees. Inscripció prèvia al web
de formació del CEFIRE. Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana
DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE

11:00 H

11:00 H

Sagals

Sagals

Taller: Pluges d’estels
Entrada lliure
Novembre és el mes de les pluges d’estels: els
tàurids i leònids estaran actius a mitjan novembre. En
aquest taller elaborarem la nostra pròpia pluja d’estels i construirem un mòbil inspirat en els leònids.
Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana

Taller: Fòssils
Entrada lliure
En aquest taller ens convertirem en paleontòlegs
i paleontòlogues i elaborarem una maqueta d’una
excavació arqueològica de dinosaures i crearem una
petjada de T-Rex. A més a més, hi haurà una miniexposició de fòssils per a manipular i observar. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana
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A PARTIR DEL 9 DE NOVEMBRE

FINS AL 6 DE NOVEMBRE

Con A de Astrónomas

Fotografia astronòmica

Entrada lliure

Entrada lliure

Aquesta exposició és una mostra sobre el paper
de les dones en la història i el desenvolupament
de l’astronomia. L’exposició és més que un viatge
al llarg de la història, ja que ens transporta per
diferents observatoris astronòmics, centres de recerca astrofísics i a diferents llocs de l’Univers per
descobrir els objectes més espectaculars.

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

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

EXPOSICIÓ RESIDENT

Exposició Mineralogia
i Paleontologia
Entrada lliure

Els minerals són els elements que formen les
roques i tenen una gran varietat de propietats físiques. Amb aquesta exposició, descobrireu les seues característiques i 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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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 DISSABTES DE NOVEMBRE
11:00 H

Projecció “Deep Sky” (‘Cel profund’)

Valencià · 30’
Al llarg de 30 minuts es presenten les imatges
més espectaculars obtingudes pels grans observatoris del món, tant des de la superfície de la Terra com
des de l’espai.
12:00 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.
13:00 H

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.
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17:00 H

Projecció “Mil millones de soles”

Castellà ·35’
En aquesta projecció descobrirem els milions d’estrelles 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?

ELS DIUMENGES DE NOVEMBRE
11:00 H

Projecció “Explorando el sistema solar”

Castellà · 24’
Ens transporta a diferents escenaris del sistema
solar i aconsegueix despertar la curiositat del públic
per a entendre i apreciar aspectes de planetes, asteroides i estels.
12:00 H

Projecció “De la Terra a l’univers”

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.
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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EXPOSICIONS
DEL 2 AL 23 NOVEMBRE

DEL 7 AL 30 NOVEMBRE

“Dones al límit.
Resiliència i fortalesa”

“Al Natural”
Inmna Valderas, Ero Felipe i
Elena Fortanet

MENADOR ESPAI CULTURAL
Entrada lliure
ADONA’T presenta aquest
projecte que es compon de
panells gràfics i sis curtmetratges on sis dones en situació de
crisi personal, interna o externa,
relaten com han hagut de
reajustar la seua vida mitjançant
estratègies pensades. Els vídeos
van ser realitzats per alumnes
de Comunicació de la Universitat Jaume I, coordinats per la
professora Marta Martín. Les
protagonistes són: Sefa Fabregat, Isabel Andreu, Lledó Rosas,
Maria Alonso de Armiño i Rovira,
Anna M. Ortells i Mar Ferrer.
Inauguració: divendres 2 de
novembre a les 18:00 h.
Horari expositiu: de dilluns a
divendres de 9:00 a 20:30 h.
Dissabte de 10:00 a 14:00 h
i 17:00 a 21:00 h. Diumenges i
festius de 10:00 a 14:00 h.
Organitza: Adona’t

CENTRE CULTURAL LA MARINA

DEL 8 AL 30 DE NOV.

“Mamarratxos”
Carme Garrigós
CASA DE CULTURA

Entrada lliure
Aquesta exposició sorgeix de
la confluència de tres sensibilitats diferents en la forma, però
amb una mateixa font d’inspiració que les unifica: la Naturalesa.
L’objectiu és senzill, intentar
amb les seues obres embolicar
l’espectador en el color, la llum
i la bellesa que el món natural
ens brinda.

Entrada lliure
Del seu constant viatjar arreu
del món menys afavorit, Carme
Garrigós plasma en les seues
obres el sofriment, però sempre
amb una porta a l’esperança.
“Mamarratxos” naix com a necessitat d’ expressió, en colors,
de la vida al costat dels que més
pateixen, amb els xiquets com a
temàtica principal, però també
plasmant diversos paisatges.

Inauguració: dimecres 7 de
novembre a les 19:30 h.

Inauguració: dijous 8 de
novembre a les 19:30 h.

Horari expositiu: de dimarts a
dissabte de 9:30 a 14:00 h i de
16:00 a 22:00 h.

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

Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana

Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana

FINS A GENER 2019

FINS A L’1 DE DES.

Fotografia: “Amordazados”
Isabel Membrado
FAÇANA DEL MERCAT
Exterior
Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana

“Mujeres en la fotografía”
Col·lecció Carda-Diéguez
LLOTJA DEL CÀNEM
Entrada lliure
Organitzen: Ajuntament de
Castelló i Universitat Jaume I
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DEL 9 NOV. AL 23 DE DES.

DEL 16 NOV. AL 5 GENER

“Patrimoni històric:
El Castelló ibero-romà”

“Plom-Plata: Panòptic_
making of” Nora Ancarola

“El petit príncep”

MUSEU D’ETNOLOGIA

FINS AL 30 NOVEMBRE

GALERIA CÀNEM

MENADOR ESPAI CULTURAL

Entrada lliure
Cicle 21a Edició de Jornades
de Cultura Popular. En aquesta
exposició es mostren regions
importants de la nostra història
amb una sorprenent diversificació que, no obstant això, en
conjunt, conflueixen en un punt
comú com és el coneixement de
la nostra història local, les senyes
d’identitat que ens distingeixen.
Des d’una perspectiva general
“Cultura ibèrica i cultura popular”
s’aplega a una especial mirada
a la singular Via Augusta, camí
vertebrador de les nostres terres.

Entrada lliure
Després de la Segona Guerra,
els joves alemanys preguntaven
als seus pares: “Què vas fer a la
guerra, pare?” A aquell moment,
de preguntes sense resposta, li
diuen “l’hora de plom”. Recuperar la memòria dels llocs amb el
veritable sentit històric i cultural
és una tasca que no podem deixar de fer, si volem evitar que la
història es repetisca. En alemany
la paraula “Gewalt” significa
“Violència”, però també “Poder”
institucional. Nora Ancarola ens
deixa pensant.

Inauguració: divendres 9 de
novembre a les 20:00 h.

Inauguració: divendres 16 de
novembre a les 19:00 h.

Horari expositiu: de dimarts a
dissabte de 10:30 a 13:30 h i de
17:30 a 21:00 h. Diumenges i
festius de 9:00 a 14:00 h.

Entrada lliure
Fa 75 anys es va publicar la
primera edició d’El petit príncep
d’Antoine de Saint-Exupéry
(1900-1944), a la ciutat de Nova
York, l’argument del qual, sota
la senzilla aparença d’un conte,
parla d’una experiència que
porta a la reflexió del sentit de la
vida. Aquesta universalitat l’ha
convertit en el llibre més traduït
de la història després de la Bíblia, amb més de 150 milions
d’exemplars venuts i traduït en
més de 300 idiomes. En aquesta
exposició Enric Nomdedéu ens
mostra la seua col·lecció privada
d’exemplars amb traduccions i
il·lustracions d’arreu del món.

Horari expositiu: de dimarts a
dissabte de 17:00 a 21:00 h.

Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana

Organitza: Galeria Cànem

Horari expositiu: de dilluns a
divendres de 9:00 a 20:30 h.
Dissabtes de 10:00 a 14:00 h i
17:00 a 21:00 h. Diumenges i
festius de 10:00 a 14:00 h.
Organitza: Ajuntament de
Castelló de la Plana

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

