DIA:

HORA:

ACTE:

10:30

Activitat: itinerari visita ‘Dones Immortals’
Lloc: cementeri de Castelló
Idioma: valencià
Entrada: lliure, inscripció prèvia en info@mucc.es
Aforament: 15 persones
Més informació: https://mucc.castello.es/itineraris/itinerari-dones-immortals/
Organitza: Museu de la Ciutat de Castelló / Regidoria de Cultura

22:30

Concert: Bandits
Lloc: ermita de la Magdalena
Cicle: Nits a la Magdalena
Entrada: lliure fins a completar aforament
Aforament: limitat, amb ús obligatori de mascareta
Organitza: Regidoria d’Ermites

11:00

Projecció: Explorant el sistema solar
Lloc: Planetari
Entrada: 4 € / Reduïda: 3 €
Sinopsi: la cinta transporta l’espectador a diferents escenaris del sistema solar i aconsegueix despertar la curiositat del públic per a entendre
i apreciar aspectes de planetes, asteroides i estrelles. Projecció recomanada per a públic infantil.
Aforament: reduït a 30 per la covid-19
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

12:30

Projecció: Abuela Tierra
Lloc: Planetari
Entrada: 4 € / Reduïda: 3 €
Sinopsi: la Terra ens explica com es va formar, com va nàixer la vida
fins que vam aparèixer els éssers humans. Coneixerem de primera mà el
moment en què es va formar la Lluna. Projecció recomanada per a públic
infantil.
Aforament: reduït a 30 per la covid-19
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

De 10:00 a 14:00

Activitat: visita al Museu de la Mar
Entrada: info@mucc.es
Sinopsi: recorregut per la col·lecció permanent del museu, que conté
274 peces i més de 70 fotografies, amb plànols, embarcacions, utensilis
i eines de pesca.
Horari: dimarts, dimecres, dijous, diumenges i festius, de 10:00 a
14:00 h; divendres i dissabtes, de 10:00 a 13:00 h i de 17:00 a 20:00 h
Organitza: Museu de la Ciutat de Castelló / Regidoria de Cultura

1

2

DIA:

4

HORA:

ACTE:

18:00

PlaneTaller: Ciència i música
Lloc: Planetari
Activitats dirigides: públic infantil (de 4 a 12 anys)
Entrada: gratuïta, inscripció prèvia en el web del Planetari (www.
planetari.castello.es) i en https://www.eventbrite.es
Aforament: 20 xiquets
Sinopsi: unirem ciència i so, escoltarem música per la boca i podrem
veure el nostre baf a la paret.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

D’11:00 a 13:00
De 17:30 a 21:00

5

6

6

Exposició: visita al Museu d’Etnologia
Entrada: lliure, amb aforament reduït
Sinopsi: recorregut per la col·lecció sobre oficis i forma de vida de
la ciutat durant els segles XIX i XX, composta per més de 2.000 peces,
utensilis i ferramentes, a més de documents històrics de les Normes de
Castelló.
Horari: de dimarts a dissabte, d’11:00 a 13:30 h i de 17:30 a 21:00 h;
diumenges i festius, de 10:00 a 14:00 h
Organitza: Museu de la Ciutat de Castelló / Regidoria de Cultura

18:00

PlaneTaller: Ceràmica cardial
Lloc: Planetari
Activitats dirigides: públic infantil (de 4 a 12 anys)
Entrada: gratuïta, inscripció prèvia en el web del Planetari (www.
planetari.castello.es) i en https://www.eventbrite.es
Aforament: 20 xiquets
Sinopsi: fabricarem una peça de ceràmica a mà i la decorarem amb
closca d’escopinya per a aconseguir diferents motius decoratius.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

22:30

Activitat: observació del cel al Planetari
Lloc: esplanada exterior del Planetari
Entrada: lliure, fins a completar aforament
Sinopsi: observació del cel a l’aire lliure, amb explicacions dels experts del Planetari, amb tres torns des de les 22:30 h
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

12:00

Splai Teatre
Sinopsi: campanya de teatre a les xarxes socials amb companyies
professionals de Castelló
Com accedir-hi: estrena, cada dijous, al perfil de Facebook de
Castelló és Cultura i al canal de YouTube de l’Ajuntament de Castelló
Cicle: Teatre a un clic
Organitza: Regidoria de Cultura

DIA:

HORA:

ACTE:
Exposició: ‘Sentiments. Arran de pell’
Lloc: plaça Hort dels Corders
Sinopsi: cinc artistes, Carlos Asensio, Claudia de Vilafamés, Maseda,
Nacho Puerto i Raquel Alonso, presenten el seu imaginari plàstic nascut
en temps de la covid-19 en una mostra a l’aire lliure a la plaça Hort dels
Corders.
Organitza: Regidoria de Cultura

7

18:00

PlaneTaller: L’arc de Sant Martí
Lloc: Planetari
Activitats dirigides: públic infantil (de 4 a 12 anys)
Entrada: gratuïta, inscripció prèvia en el web del Planetari (www.
planetari.castello.es) i en https://www.eventbrite.es
Aforament: 20 xiquets
Sinopsi: descobrirem com es forma l’arc de Sant Martí i per què
el veiem amb eixos colors... A més, crearem un tros d’arc per a emportar-nos a casa.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

22:00

Concert: Los Secretos
Lloc: recinte de la Marina Reial del Reial Club Nàutic, al Grau
Entrades: mardesons.com
Cicle: Mar de Sons
Organitza: Ajuntament de Castelló / Music Is the Answer

23:00

Concert: Alice Wonder + Rocket DJ
Lloc: Nudo Beach
Entrades: www.wegow.com
Cicle: Directes a la Mar
Organitza: Nudo Beach / DSK Pop / Sanse Aure

22:30

Concert: Xiomara Abello
Lloc: Museu de Belles Arts
Cicle: Nits als Claustre
Entrada: 4 €
Aforament: limitat
Sinopsi: ‘Entreteles’ és un recull d’històries, emocions i vivències expressades de la forma més sincera possible a través de la música. Relats
que parlen de trobades. De nits aventureres. De penes ofegades en l’aigua
i transformades per l’aire. De ràbia. D’amor. D’infantesa. De camins. De
vida.
Organitza: Institut Valencià de Cultura (IVC)

20:00

Concert: Calmoso and The Black Fang
Cicle: musi’CS
Com accedir-hi: retransmissió en línia cada dijous de concerts en
directe de bandes i solistes castellonencs al nou canal Netlive, en obert
i gratuït, amb un xat obert amb els artistes. Estigueu atents al Facebook
Castelló és Cultura i a l’Instagram: @cs.es.cultura, per a fer clic.
Organitza: Regidoria de Cultura

DIA:

HORA:

ACTE:

18:00

PlaneTaller: divendres de Nobel: Norman E. Borlaug
Lloc: Planetari
Activitats dirigides: públic infantil (de 4 a 12 anys)
Entrada: gratuïta, inscripció prèvia en el web del Planetari (www.
planetari.castello.es) i en https://www.eventbrite.es
Aforament: 20 xiquets
Sinopsi: coneixerem la figura de Norman E. Borlaug, Nobel de la Pau
per les aportacions a l’agricultura moderna. Elaborarem un lapbook de
les fases de desenvolupament de les plantes i plantarem una hortalissa
en un test reciclat.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

20:00

Activitat: visita teatralitzada al Castell Vell: ‘Històries del Castell(ó) Vell’
Punt de trobada: Centre d’Interpretació
Idioma: castellà
Entrada: lliure, inscripció prèvia en info@mucc.es. Més informació
en www.mucc.es
Aforament: 30 persones
Organitza: Museu de la Ciutat de Castelló / Regidoria de Cultura

22:00

Monòleg: Raúl Antón
Cicle: Mar d’Humor
Lloc: recinte de la Marina Reial del Reial Club Nàutic, al Grau
Entrades: www.mardesons.com.
Organitza: Ajuntament de Castelló / Music Is The Answer

22:00

Concert: Sofía Ellar + Marie Bernete
Cicle: Mar de Sons
Lloc: recinte de la Marina Reial del Reial Club Nàutic, al Grau
Entrades: www.mardesons.com
Organitza: Ajuntament de Castelló / Music Is The Answer

22:30

Cinema: projecció de la pel·lícula ¡Vaya bichos!
Cicle: Cinema d’Estiu
Lloc: la pantalla estarà ubicada a l’aire lliure a la platja del Pinar del
Grau de Castelló (al costat del punt bebé i del camp de futbol Javier
Marquina)
Idioma: castellà
Entrada: lliure fins a completar aforament
Organitza: Regidoria de Joventut

20:00
23:00

Concert: Pancho Varona
Lloc: sala Because Pop & Roll (c/ Castelldefels, 4)
Sinopsi: doble sessió de música del compositor Pancho Varona, músic i autor per a Joaquín Sabina i Christina y Los Subterráneos, i membre
de Viceversa
Entrada: a la sala (anticipada i en taquilla)
Organitza: Because Pop & Roll

DIA:

HORA:

8

Exposició: ’Random City‘
Lloc: façana del Mercat Central
Sinopsi: l’exposició fotogràfica de l’artista visual i dissenyadora gràfica Leticia Lampert combina collages i fotografia per a reflexionar sobre
les diferents maneres de veure el paisatge, sobretot l’entorn urbà, i la
manera en què l’arquitectura pot intervindre en la relació amb els espais.
Avanç del Festival Imaginària 2020, en col·laboració amb l’UJI.
Organitza: Aula de Fotografia UJI / Regidoria de Cultura

22:00

Concert: Lola Índigo + Sandra Groove + Vitala
Cicle: Mar de Sons
Lloc: recinte de la Marina Reial del Reial Club Nàutic, al Grau
Entrada: www.mardesons.com
Organitza: Ajuntament de Castelló / Music Is The Answer

22:30

Actuació: Lidón Patiño (ballaora)
Cicle: Nits a la Magdalena
Lloc: ermita de la Magdalena
Entrada: lliure fins a completar aforament, amb ús obligatori de mascareta
Organitza: Regidoria d’Ermites

10
11

ACTE:

Exposició: ‘Tierra de sueños’
Lloc: Moll de Costa del Grau
Sinopsi: la Fundació “la Caixa”, l’Ajuntament de Castelló i l’Autoritat
Portuària presenten al Moll de Costa del Grau una sèrie d’imatges que la
fotògrafa Cristina Garía Rodero va fer a l’Índia, on mostra sense complexos la singularitat i asimetria del món rural del país en la seua vessant
més desconeguda.
Organitza: Fundació “la Caixa” i Fundació Vicente Ferrer
Col·laboren: Ajuntament de Castelló - Regidoria de Cultura i Autoritat Portuària de Castelló

18:00

PlaneTaller: Sabem el que mengem?
Lloc: Planetari
Activitats dirigides: públic infantil (de 4 a 12 anys)
Entrada: gratuïta, inscripció prèvia en el web del Planetari (www.
planetari.castello.es) i en https://www.eventbrite.es
Sinopsi: antalitzarem aliments amb la prova del lugol. A més, elaborarem una representació de la piràmide dels aliments.
Aforament: 20 xiquets
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

DIA:

12

13

HORA:

ACTE:

18:00

PlaneTaller: Pintura rupestre
Lloc: Planetari
Activitats dirigides: públic infantil (de 4 a 12 anys)
Entrada: gratuïta, inscripció prèvia en el web del Planetari (www.
planetari.castello.es) i en https://www.eventbrite.es
Aforament: 20 xiquets
Sinopsi: a partir de l’observació de les pintures rupestres aprendrem
sobre els seus autors. A més, fabricarem els nostres pinzells i pintarem
sobre pedres.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

22:30

Activitat: observació del cel al Planetari
Lloc: esplanada exterior del Planetari
Entrada: lliure, fins a completar aforament
Sinopsi: observació del cel a l’aire lliure, amb explicacions dels experts del Planetari, amb tres torns des de les 22:30 h
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

22:00

Concert: David Bisbal
Cicle: Mar de Sons
Lloc: recinte de la Marina Reial del Reial Club Nàutic, al Grau
Entrada: www.mardesons.com
Organitza: Ajuntament de Castelló / Music Is The Answer

12:00

Espectacle: CeBé Muntatges Teatrals
Sinopsi: campanya de teatre a les xarxes socials amb companyies
professionals de Castelló
Com accedir-hi: estrena, cada dijous, al perfil de Facebook de
Castelló és Cultura i al canal de YouTube de l’Ajuntament de Castelló
Cicle: Teatre a un clic
Organitza: Regidoria de Cultura

18:00

PlaneTaller: Nebuloses
Lloc: Planetari
Activitats dirigides: públic infantil (de 4 a 12 anys)
Entrada: gratuïta, inscripció prèvia en el web del Planetari (www.
planetari.castello.es) i en https://www.eventbrite.es
Aforament: 20 xiquets
Sinopsi: les nebuloses són grans núvols de gas i pols entre les estreles. En aquest taller veurem com són i crearem la nostra pròpia nebulosa
per a emportar-nos a casa.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

22:00

Monòleg: Carlos Latre
Cicle: Mar d’Humor
Lloc: recinte de la Marina Reial del Reial Club Nàutic, al Grau
Entrada: www.mardesons.com
Organitza: Ajuntament de Castelló / Music Is The Answer

DIA:

14

HORA:

ACTE:

23:00

Concert: Cariño + Carlos Bru + Marc Barceló
Cicle: Directes a la Mar
Lloc: Nudo Beach
Entrada: www.wegow.com
Organitza: Nudo Beach / DSK Pop / Sanse Aure

22:30

Concert: TéCanela
Cicle: Nits al Claustre
Lloc: Museu de Belles Arts
Entrada: 4 €
Aforament: Limitat
Sinopsi: presentació de ‘Las dos caras del hilo’. El duet format per
Jano Fernández (guitarra i veu) i Ariadna Rubio (veu i flauta travessera) basa la seua música en el mestissatge d’estils i ritmes, amb lletres
carregades d’optimisme, humor i bon rotllo, sense deixar de costat la
crítica social.
Organitza: Institut Valencià de Cultura (IVC)

20:00

Concert: Lola Bou & Manel Brancal
Cicle: musi’CS
Com accedir-hi: retransmissió en línia cada dijous de concerts en
directe de bandes i solistes castellonencs al nou canal Netlive, en obert
i gratuït, amb un xat obert amb els artistes. Estigueu atents al Facebook
Castelló és Cultura i a l’Instagram: @cs.es.cultura, per a fer clic.
Organitza: Regidoria de Cultura

20:00

Activitat: visita teatralitzada al Castell Vell: ‘Històries del Castell(ó) Vell’
Punt de trobada: Centre d’Interpretació
Idioma: valencià
Entrada: lliure, inscripció prèvia en info@mucc.es. Més informació
en www.mucc.es
Aforament: 30 persones
Organitza: Museu de la Ciutat de Castelló / Regidoria de Cultura

18:00

PlaneTaller: divendres de Nobel: Francis Crick, Dewey Watson i
Maurice Wilkins
Lloc: Planetari
Activitats dirigides: públic infantil (de 4 a 12 anys)
Entrada: gratuïta, inscripció prèvia en el web del Planetari (www.
planetari.castello.es) i en https://www.eventbrite.es
Aforament: 20 xiquets
Sinopsi: en aquest taller coneixerem les figures científiques que van
descobrir l’ADN. A més, tindreu l’oportunitat de fer la vostra pròpia extració d’ADN d’un plàtan i elaborar un model de la doble cadena d’ADN.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

DIA:

15

HORA:

ACTE:

22:00

Concert: Pablo López
Cicle: Mar de Sons
Lloc: recinte de la Marina Reial del Reial Club Nàutic, al Grau
Entrada: www.mardesons.com
Organitza: Ajuntament de Castelló / Music Is The Answer

22:30

Cinema: projecció de la pel·lícula Pokémon: Detective Pikachu
Cicle: Cinema d’Estiu
Lloc: la pantalla estarà ubicada a l’aire lliure a la platja del Pinar del
Grau de Castelló (al costat del punt bebé i del camp de futbol Javier
Marquina)
Entrada: lliure fins a completar aforament
Idioma: castellà
Organitza: Regidoria de Joventut

10:30

Activitat: itinerari visita ‘Dones Immortals’
Lloc: cementeri de Castelló
Idioma: castellà
Entrada: lliure, inscripció prèvia en info@mucc.es.
Aforament: 15 persones
Més informació: https://mucc.castello.es/itineraris/itinerari-dones-immortals/
Organitza: Museu de la Ciutat de Castelló / Regidoria de Cultura

22:00

Monòleg: Enrique Sanfrancisco & Miki Dkai
Cicle: Mar d’Humor
Lloc: recinte de la Marina Reial del Reial Club Nàutic, al Grau
Entrada: www.mardesons.com
Organitza: Ajuntament de Castelló / Music Is The Answer

22:30

Cinema: projecció de la pel·lícula Yesterday
Cicle: Cinema d’Estiu
Lloc: la pantalla estarà ubicada a l’aire lliure a la platja del Pinar del
Grau de Castelló (al costat del punt bebé i del camp de futbol Javier
Marquina)
Entrada: lliure fins a completar aforament
Organitza: Regidoria de Joventut

22:30

Concert: Heatwaves
Cicle: Nits a la Magdalena
Lloc: ermita de la Magdalena
Entrada: lliure fins a completar aforament, amb ús obligatori de mascareta
Organitza: Regidoria d’Ermites

DIA:

HORA:

16
17
18

ACTE:
Exposició: ’Imaginary: una mirada matemática’
Lloc: Planetari
Sinopsi: la mostra presenta peces impreses en 3D que representen algunes de les figures matemàtiques més conegudes, les quals estan
vinculades amb la quotidianitat i la ciència, amb una important vessant
didàctica i divulgativa.
Horari: de dimarts a dissabte, de 10:30 a 13:45 h i de 17:00 a 20:45
h; diumenges, de 10:30 a 13:45 h
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

12:00

Concert: Miguel Poveda
Cicle: Mar de Sons
Lloc: recinte de la Marina Reial del Reial Club Nàutic, al Grau
Entrada: www.mardesons.com
Organitza: Ajuntament de Castelló / Music Is The Answer

18:00

PlaneTaller: Una mirada al sistema solar
Lloc: Planetari
Activitats dirigides: públic infantil (de 4 a 12 anys)
Entrada: gratuïta, inscripció prèvia en el web del Planetari (www.
planetari.castello.es) i en https://www.eventbrite.es
Aforament: 20 xiquets
Sinopsi: en aquest taller aprendrem els elements que formen el
sistema solar. A més, farem una nebulosa per a emportar-nos a casa i
una maqueta 3D del sistema solar en cartolina.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura
Exposició: Illes Columbretes
Lloc: Planetari
Sinopsi: dins el conveni amb la Generalitat Valenciana, el Planetari
acosta el visitant, juntament amb una audioguia, a les Illes, la seua naturalesa i la seua història.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

19

18:00

PlaneTaller: Ceràmica cardial
Lloc: Planetari
Activitats dirigides: públic infantil (de 4 a 12 anys)
Entrada: gratuïta, inscripció prèvia en el web del Planetari (www.
planetari.castello.es) i en https://www.eventbrite.es
Aforament: 20 xiquets
Sinopsi: fabricarem una peça de ceràmica a mà i la decorarem amb
closca d’escopinya per a aconseguir diferents motius decoratius.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

20:00

Activitat: visita nocturna al Castell Vell
Entrada: lliure, inscripció prèvia en info@mucc.es
Aforament: 30 persones
Organitza: Museu de la Ciutat de Castelló / Regidoria de Cultura

DIA:

20

21

HORA:

ACTE:

22:30

Activitat: observació del cel al Planetari
Lloc: esplanada exterior del Planetari
Entrada: lliure, fins a completar aforament
Sinopsi: observació del cel a l’aire lliure, amb explicacions dels experts del Planetari, amb tres torns des de les 22:30 h
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

18:00

PlaneTaller: Bambolles
Lloc: Planetari
Activitats dirigides: públic infantil (de 4 a 12 anys)
Entrada: gratuïta, inscripció prèvia en el web del Planetari (www.
planetari.castello.es) i en https://www.eventbrite.es
Aforament: 20 xiquets
Sinopsi: en aquest taller explicarem la física de les bambolles i després farem i enlairarem bambolles gegants.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

23:00

Concert: McEnroe + Pablo Radiola
Cicle: Directes a la Mar
Lloc: Nudo Beach
Entrada: www.wegow.com
Organitza: Nudo Beach / DSK Pop / Sanse Aure

22:30

Concert: Álvaro de la Puerta ‘Swing Trio’
Cicle: Nits al Claustre
Lloc: Museu de Belles Arts
Entrada: lliure
Sinopsi: és l’últim projecte del cantant bilbaí establit a Castelló
des de 1992. Format en 2019, aquest trio de formació clàssica (cantant, pianista (Christian Molina) i contrabaixista (Daniel Fernández)) ens
transporta amb les seues versions de clàssics del swing als sons purament nord-americans basats en el “ritme”, interpretant els temes més
emblemàtics dels grans cantants d’aquest estil: els crooners.
Organitza: Institut Valencià de Cultura (IVC)

20:00

Concert: Criptozoos
Cicle: musi’CS
Com accedir-hi: retransmissió en línia cada dijous de concerts en
directe de bandes i solistes castellonencs al nou canal Netlive, en obert
i gratuït, amb un xat obert amb els artistes. Estigueu atents al Facebook
Castelló és Cultura i a l’Instagram: @cs.es.cultura, per a fer clic.
Organitza: Regidoria de Cultura

DIA:

HORA:

ACTE:

18:00

PlaneTaller: divendres de Nobel: Tu Youyou
Lloc: Planetari
Activitats dirigides: públic infantil (de 4 a 12 anys)
Entrada: gratuïta, inscripció prèvia en el web del Planetari (www.
planetari.castello.es) i en https://www.eventbrite.es
Aforament: 20 xiquets
Sinopsi: en aquest taller coneixerem Tu Youyou, investigadora de la
malària. Descobrirem el microscopi plegable Foldscope amb el qual analitzarem mostres d’aigua, i amb una lupa digital, observarem les mostres
que hi porteu.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

22:30

Cinema: projecció de la pel·lícula Padre no hay más que uno
Cicle: Cinema d’Estiu
Lloc: la pantalla estarà ubicada a l’aire lliure a la platja del Pinar del
Grau de Castelló (al costat del punt bebé i del camp de futbol Javier
Marquina)
Entrada: lliure fins a completar aforament
Idioma: castellà
Organitza: Regidoria de Joventut

22

22:30

Concert: Exfan
Cicle: Nits a la Magdalena
Lloc: ermita de la Magdalena
Entrada: lliure fins a completar aforament, amb ús obligatori de mascareta
Organitza: Regidoria d’Ermites

25

18:00

PlaneTaller: Circuits en bloc
Lloc: Planetari
Activitats dirigides: públic infantil (de 4 a 12 anys)
Entrada: gratuïta, inscripció prèvia en el web del Planetari (www.
planetari.castello.es) i en https://www.eventbrite.es
Aforament: 20 xiquets
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

18:00

PlaneTaller: Art rupestre
Lloc: Planetari
Activitats dirigides: públic infantil (de 4 a 12 anys)
Entrada: gratuïta, inscripció prèvia en el web del Planetari (www.
planetari.castello.es) i en https://www.eventbrite.es.
Aforament: 20 xiquets
Sinopsi: a partir de l’observació de les pintures rupestres aprendrem
sobre els seus autors. A més, fabricarem els nostres pinzells i pintarem
sobre pedres.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

26

DIA:

27

HORA:

ACTE:

22:30

Activitat: observació del cel al Planetari
Lloc: esplanada exterior del Planetari
Entrada: lliure, fins a completar aforament
Sinopsi: observació del cel a l’aire lliure, amb explicacions dels experts del Planetari, amb tres torns des de les 22:30 h
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

18:00

PlaneTaller: Ciència i papiroflèxia
Lloc: Planetari
Activitats dirigides: públic infantil (de 4 a 12 anys)
Entrada: gratuïta, inscripció prèvia en el web del Planetari (www.
planetari.castello.es) i en https://www.eventbrite.es.
Aforament: 20 xiquets
Sinopsi: la papiroflèxia és l’art japonés del plegament del paper. En
aquest taller descobrirem les aplicacions d’aquesta tècnica i realitzareu
els vostres propis models.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

20:00

Activitat: visita teatralitzada al Grau, Dones, peix!
Punt de trobada: Museu de la Mar
Sinopsi: la vida al Grau i les seues arrels pescateres, narrades amb
personatges i històries que conformen el tarannà del districte marítim
de Castelló.
Entrada: lliure. Inscripcions en info@mucc.es
Idioma: castellà
Aforament: 25 persones
Organitza: Museu de la Ciutat de Castelló / Regidoria de Cultura

22:30

Concert: VerdCel
Cicle: Nits al Claustre
Lloc: Museu de Belles Arts
Entrada: 4 €
Sinopsi: ‘Bifocal de VerdCel’. Batec i polseguera musical. Espai i quietud. Dues cares d’aquest treball, un doble disc amb novel·la gràfica que
és punt d’inflexió en la trajectòria d’Alfons Olmo. Despullat i sintètic,
s’apropia de timbres orgànics per a enlairar versos íntims, per a connectar
amb els sentiments col·lectius. VerdCel segueix teixint una veu pròpia
dins el llenguatge actual de la cançó amb lletres plenes de sensibilitat
i sentit crític, que enllacen amb la societat i l’oient. l el seu directe és
enèrgic i vital.
Organitza: Institut Valencià de Cultura (IVC)

23:00

Concert: Hinds + Ley DJ
Cicle: Directes a la Mar
Lloc: Nudo Beach
Entrada: www.wegow.com
Organitza: Nudo Beach / DSK Pop / Sanse Aure

DIA:

HORA:

ACTE:
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18:00

PlaneTaller: divendres de Nobel: Albert Einstein
Lloc: Planetari
Activitats dirigides: públic infantil (de 4 a 12 anys)
Entrada: gratuïta, inscripció prèvia en el web del Planetari (www.
planetari.castello.es) i en https://www.eventbrite.es
Aforament: 20 xiquets
Sinopsi: en aquest taller farem demostracions de física i farem un
model d’un forat negre i del mateix Einstein, un dels científics més rellevants del segle XX que va canviar la forma d’entendre la física.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

20:00

Concert: Annacrusa
Cicle: musi’CS
Com accedir-hi: retransmissió en línia cada dijous de concerts en
directe de bandes i solistes castellonencs al nou canal Netlive, en obert
i gratuït, amb un xat obert amb els artistes. Estigueu atents al Facebook
Castelló és Cultura i a l’Instagram: @cs.es.cultura, per a fer clic.
Organitza: Regidoria de Cultura

22:30

Cinema: projecció de la pel·lícula Small Foot
Cicle: Cinema d’Estiu
Lloc: la pantalla estarà ubicada a l’aire lliure a la platja del Pinar del
Grau de Castelló (al costat del punt bebé i del camp de futbol Javier
Marquina)
Entrada: lliure fins a completar aforament
Organitza: Regidoria de Joventut

22:30

Concert: Yei Yi & Co
Cicle: Nits a la Magdalena
Lloc: ermita de la Magdalena
Entrada: lliure fins a completar aforament, amb ús obligatori de mascareta
Organitza: Regidoria d’Ermites

22:30

Concert: Alberto San Juan y Fernando Egozcue
Lloc: Museu de Belles Arts
Entrada: 4 €
Sinopsi: ‘Polvo enamorado‘ és un passeig lúdic i lliure pel teatre, la
poesia i la música del Clàssic espanyol. Sobretot del Segle d’Or, però amb
incursions que arriben fins al segle XIX.
La selecció del repertori inclou fragments teatrals de Lope de Vega (Castigo sin venganza), Calderón de la Barca (La vida es sueño) o Zorrilla (Don
Juan Tenorio), així com fragments del Quixot i poemes de Quevedo, Lope,
Sor Juana Inés de la Cruz, Sant Joan de la Creu o Santa Teresa de Jesús.
També peces musicals del Renaixement i del Barroc espanyols, d’autors
com ara Alonso Mudarra, Lluís del Milà o Tomás Luis de Victoria.
L’erotisme, la comèdia, la fondària filosòfica i la bellesa són els elements
principals en aquest passeig literari i musical.
Organitza: Institut Valencià de Cultura (IVC)
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Projeccions
del Planetari
Passeig Marítim, 1. Grau de Castelló
Organitza: Castelló de la Plana

TARIFES PROJECCIONS
·Majors d’edat: 4 €
·Jubilats, majors de 65, menors i famílies nombroses: 3 €
·Grups escolars: 2 €

DIMARTS:

HORA:

ACTE:

11:00

Projecció: La xiqueta que sabia caminar al revés
Idioma: valencià
Duració: 30’
Sipnosi: una història capgirada que vol convidar-nos a contemplar
el que ens envolta des d’un nou punt de vista: on abans vèiem solament
sòl, ara potser podrem veure el cel.

12:30

Projecció: Mil millones de soles
Idioma: castellà
Duració: 35’
Sipnosi: 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.

17:30

Projecció: De la Terra a l’Univers
Idioma: valencià
Duració: 31’
Sipnosi: 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.

19:00

Projecció: Explorando el sistema solar
Idioma: castellà
Duració: 24’
Sipnosi: aquesta projecció 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 estrelles.

DIMECRES:

DIJOUS:

HORA:

ACTE:

11:00

Projecció: Deep Sky (Cel profund)
Idioma: valencià
Duració: 30’
Sipnosi: en aquesta projecció es presenten les més espectaculars
imatges obtingudes pels grans observatoris del món, tant des de la superfície de la Terra com des de l’espai.

12:30

Projecció: Abuela Tierra
Idioma: castellà
Duració: 30’
Sipnosi: la Terra ens explica com es va formar, com va nàixer la
vida fins que vam aparèixer els éssers humans i coneixerem de primera
mà el moment en què es va formar la Lluna.

17:30

Projecció: La xiqueta que sabia caminar al revés
Idioma: valencià
Duració: 30’

19:00

Projecció: Planetas extrasolares
Idioma: castellà
Duració: 31’
Sipnosi: 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?

HORA:

ACTE:

11:00

Projecció: Explorando el sistema solar
Idioma: valencià
Duració: 24’

12:30

Projecció: Astronomy: 3000 Years of Stargazing (3000 años de
observación del cielo)
Idioma: castellà
Duració: 31’
Sipnosi: Acompanyats pel savi Einstein en format còmic, repassarem les principals fites astronòmiques dels últims 3.000 anys i els
descobriments realitzats gràcies a la tecnologia.

17:30

Projecció: Deep Sky (Cel profund)
Idioma: valencià
Duració: 30’

19:00

Projecció: Abuela Tierra
Idioma: castellà
Duració: 30’

DIVENDRES:

DISSABTES:

DIUMENGES:

HORA:

ACTE:

11:00

Projecció: De la Terra a l’Univers
Idioma: valencià
Duració: 31’

12:30

Projecció: La niña que sabía caminar al revés
Idioma: castellà
Duració: 30’

17:30

Projecció: Explorant el sistema solar
Idioma: valencià
Duració: 24’

19:00

Projecció: Planetas extrasolares
Idioma: castellà
Duració: 31’

HORA:

ACTE:

11:00

Projecció: Oceans in space (Oceans a l’espai)
Idioma: valencià
Duració: 30’
Sipnosi: des dels oceans primitius on va sorgir la vida a la Terra,
viatjarem a la recerca de vida pel nostre sistema solar i planetes extrasolars, mons llunyans al voltant d’altres estrelles.

12:30

Projecció: Explorando el sistema solar
Idioma: castellà
Duració: 24’

17:30

Projecció: La xiqueta que sabia caminar al revés
Idioma: valencià
Duració: 30’

19:00

Projecció: Astronomy: 3000 Years of Stargazing (3000 años de
observación del cielo)
Idioma: castellà
Duració: 31’

HORA:

ACTE:

11:00

Projecció: Explorant el sistema solar
Idioma: valencià
Duració: 24’

12:30

Projecció: Abuela Tierra
Idioma: castellà
Duració: 30’

Exposicions
FINS AL:

ACTE:

31 d’agost

Títol: EXPOSICIÓ PHOTOESPAÑA #Desdemibalcón
Lloc: centre de la ciutat (plaça de la Pau, carrers Colón, Major, Enmig,
Amunt, Saragossa i plaça Hort dels Corders, Menador, Reial Casino Antic,
Casa Abadia i Centre Municipal de Cultura)
Sinopsi: 50 imatges del dia a dia del confinament dels veïns i veïnes
de Castelló. Fotògrafs aficionats i professionals han retratat els balcons i
des dels seus balcons.
Organitza: Museu de la Ciutat de Castelló / Regidoria de Cultura

9 d’agost

Títol: ‘Ciència i guerra’
Lloc: Planetari
Sinopsi: la mostra, cedida pel Museu de Ciències Naturals de València, recorre la vida del geòleg castellonenc José Royo Gómez des del punt
de vista polític i divulgador, en un apassionant viatge per la història d’Espanya i els seus esdeveniments científics.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

10 d’octubre

Títol: ‘Random City’
Lloc: façana del Mercat Central
Sinopsi: l’exposició fotogràfica de l’artista visual i dissenyadora gràfica Leticia Lampert combina collages i fotografia per a reflexionar sobre les
diferents maneres de veure el paisatge, sobretot l’entorn urbà, i la manera
en què l’arquitectura pot intervindre en la relació amb els espais. Avanç del
Festival Imaginària 2020, en col·laboració amb l’UJI.
Organitza: Aula de Fotografia UJI / Regidoria de Cultura

10 d’octubre

Títol: Illes Columbretes
Lloc: Planetari
Sinopsi: dins el conveni amb la Generalitat valenciana, el Planetari
acosta el visitant, juntament amb una audioguia, a les Illes, la seua naturalesa i la seua història.
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

12 d’octubre

Títol: ‘Sentiments. Arran de pell’
Lloc: plaça Hort dels Corders
Sinopsi: cinc artistes, Carlos Asensio, Claudia de Vilafamés, Maseda,
Nacho Puerto i Raquel Alonso, presenten el seu imaginari plàstic nascut
en temps de la covid-19 en una mostra a l’aire lliure a la plaça Hort dels
Corders.
Organitza: Regidoria de Cultura

FINS AL:

ACTE:

8 de setembre

Títol: ‘Tierra de sueños’
Lloc: La Fundació “la Caixa”
Sinopsi: La Fundació “la Caixa”, l’Ajuntament de Castelló i l’Autoritat
Portuària presenten al Moll de Costa del Grau una sèrie d’imatges que la
fotògrafa Cristina García Rodero va fer a l’Índia, on mostra sense complexos la singularitat i asimetria del món rural del país en la seua vessant
més desconeguda.
Col·labora: Ajuntament de Castelló - Regidoria de Cultura i Autoritat
Portuària de Castelló
Organitzen: Fundació “la Caixa” i Fundació Vicente Ferrer

18 d’octubre

Títol: ‘Imaginary: una mirada matemática’
Lloc: Planetari
Sinopsi: la mostra presenta peces impreses en 3D que representen
algunes de les figures matemàtiques més conegudes, les quals estan vinculades amb la quotidianitat i la ciència.
Horari: de dimarts a dissabte, de 10:30 a 13:45 h i de 17:00 a 20:45
h; diumenges, de 10:30 a 13:45 h
Organitza: Planetari de Castelló / Regidoria de Cultura

Més info
www.castello.es
964 239 101
#CSésCultura
Castelló és Cultura
CulturaCS
CS.es.Cultura
Descarrega’t l’app Castelló a: Play Store i App Store

Fundació
Caixa Castelló
Casa Abadia
Plaça de l’Herba, s/n
fundacioncasacastellon.es
964 232 551
FundacionCajaCastellon
fcajacastellon

