
Festes de Santa Bàrbara
Fira de Santa Llúcia
Nadal 

Organitza
El poble de Castelló

2016

Del 2 de desembre al 8 de gener

Dijous 22 de desembre
Audicions de Nadal
19.00 h. 
Auditori Municipal Rex
Escola de música La Lira.
*Entrada Lliure

Dissabte 24 de desembre
Passacarrer de Nadales
18.30 h.
La Banda Jove i el Cor 
d’Educands “La Lira” dirigits 
per Raúl Seguí.
Recorregut: 
Col·legi Sant Domènec - 
Església - Ajuntament.

26, 27, 28, 29 i 30 
de desembre de 2016,
2,3, 4 i 5 de gener de 
2017
Escola de Nadal
De 9.00 a 13.30 h. 
Al CEIP Severí Torres
Per a xiquetes i xiquets 
nascuts entre el 2002 i el 
2013.
Preu 38 €. A partir del segon 
germà inscrit: 30 €
Inscripcions: 
Fins al dimarts 20 de 
desembre.

Dimecres 4 de gener
Musical Ràdio Lira
Teatre Ideal
Musical amb cançons en directe de distintes 
èpoques que us portaran molts records.
Donatiu: 5 € anticipada, 7 € en taquilla.
* Podreu adquirir les entrades anticipades 

del 28 de desembre al 2 de gener a la 
Gelateria Coyra, Bar El Pedal, Restaurant 
El llibrell, Electrodomèstics Climent, 
Perruqueria Mª France i Clínica Veterinària 
Anabel Benetó i en taquilla el mateix dia de 
l’actuació.

Dijous 5 de gener
Cavalcada de Reis
17.30 h. Parc de l’Estació
Globus aerostàtic, regals i joguines per a 
tots. Nou recorregut per tractar de passar 
cada any per un barri del nostre poble.

Dissabte 7 de gener
Obra de Teatre: BLOODY MARY SHOW de 
Rodolf Sirera.
19.00 h. Teatre Ideal
Escola Municipal de Teatre.
Quin és el preu de la mort? La vida. Si estem 
vius podem aprofitar la vida. 
Donatiu: 5 €
* Podreu adquirir les entrades a la Casa de 

la Cultura de dilluns a divendres 17.00 h a 
20.30 h o en taquilla.
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>> Diumenge 8 de gener
Espectacle de màgia «Invisible»
19.00 h. Teatre Ideal
(Mai ho has vist, però mai ho 

oblidaràs)
Aquesta és la història de com un xic 
invisible i uns somnis inabastables, 
van aconseguir commoure el món.
En explicar aquesta història és 
impossible distingir entre la ficció i 
la realitat, de vegades no té sentit 
i pot ser que en gran part mai va 
passar.
Diuen, que mai sabem en quin 
moment estem vivint alguna cosa, 
que no oblidarem la resta de la 
nostra vida.
“Invisible” és el nou espectacle de 
Dakris, campió nacional de màgia 
i nomenat mag de l’anytambé a 
treballat diverses temporades com a 
assessor creatiu en Discovery Max.
“Podràs veure aparicions i 
desaparicions impossibles i màgia 
en primera persona”
Donatiu: 7 € anticipada, 9 € en 
taquilla.
Organitza: Comparsa els Roders.
* Podreu adquirir les entrades a 

Itaca, 30 tapes i brases Perfumarte 
Xàtiva, contactant amb qualsevol 
membre dels roders o en taquilla.



ENTITATS PARTICIPANTS ACTIVITATS A REALITZAR
IMPACTE GYM Karate, ball urbà, salsa, full contact i dansa del ventre
AMES DE CASA Exposició de pintura, boixets i password, rastrillo solidari
A.P.O. CENTRE OCUPACIONAL Venta calendaris i loteria
AMPA E. I. M. AMES DE CASA   Taller Nadalenc
ASSEMBLEA DE JOVES CASTELLÓ DE LA RIBERA  Taula informativa i concurs d’avions de paper
CENTRE SOCIAL LA «SARDINERA» Taula informativa de les activitats anuals
COR MIXTE DE JUBILATS I PENSIONISTES Mostra de fotografies i degustació de dolços
COM EL CASTELLET Exposició de productes elaborats al centre i el seu procés i difusió 

sobre inclusió exposició
CLUB TENNIS CASTELLONENSE Mini tennis i diferents activitats relacionades amb el tennis
COMPARSA MORA ALFÀRABES  La cagà del burro
COMPARSA ALMORÀVIDS Tapes i beguda
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL AMES DE CASA Jocs infantils
FESTERS 2017 Taller per a xiquets/es i rifa
GRUP DE TEATRE TRILOC Tallers infantils, venda d’entrades i exposició fotogràfica
GRUP TROBADA DEL CEIP SEVERÍ TORRES Cantar i ballar cançons en valencià
GRUP DE CONSUM LLAVORTERÀPIA  Presentació dels productes i activitats relacionades
PUNT D'ENCONTRE UN BON PAS Taula d’informació DROGODEPENDÈNCIES.
AFA DE VVA. DE CASTELLÓN RESPIR Taula d’informació i exposició de tallers, materials i llibres. 
PROTECTORA «UNA HUELLA EN EL CORAZÓN» Pintura de cares, manualitats i gossos per adoptar
SOCIETAT MUSICAL LIRA CASTELLONERA Actuacions i tallers musicals
ESCOLA HANDBOL CASTELLONERA Demostració per als més menuts
COMPARSA ELS CONQUERIDORS Exposició de cotxes antics i utensilis de les cases d’abans.
COMPARSA ELS RODERS Venda de clauers i entrades per a Dakris

Divendres 2 de desembre
Festes de Santa Bàrbara
17.30 h. Missa a l’Ermita

Dissabte 3 de desembre
Festes de Santa Bàrbara. Plaça de l’Ermita
16.00 h. Cucanyes, jocs infantils, xocolatada i 
castells inflables per a xiquetes i xiquets.
00.00 h. Cordà en honor a Antonio Francés 
Ferrando El Xato.
* Queda totalment prohibit entrar al recinte de La 

Cordà qualsevol tipus de pólvora.

Dissabte 3 de desembre
Homenatge als majors de 85 anys
17.30 h. Teatre Ideal
Aquestos seran els actes per ordre cronològic:
• Lliurament de plaques commemoratives.
• Actuació del mac Carlos Barfi.
• Actuació de José Barberà “Granaines”.
• En finalitzar l’acte tindrem xocolatada a la Llar 

dels Jubilats.

Diumenge 4 de desembre
Concurs de Pesca, Fira 2016
De 08.30 h. a 12.30 h. Pantà de Bellús, sector C.
Inscripcions: 25 €

Diumenge 4 de desembre
Festes de Santa Bàrbara. Plaça de l’Ermita.
13.00 h. Missa en honor a Santa Bàrbara.
14.00 h. Mascletada.
19.00 h. Solemne processó en honor a Santa 
Bàrbara. A continuació, Castell de focs artificials.

Dissabte 10 de desembre
Sopar de Nadal “Ames de Casa”
21.30 h. Cambra Agrària
Sopar de Nadal amenitzat amb 
música en directe per a poder ballar.
Preu sòcies: 10 €. Preu no sòcies: 13€
* Podreu adquirir els tiquets a la 

seu de les Ames de Casa, dimarts i 
dijous de 17.30 h a 19.00 h.

Diumenge 11 de desembre
Ciclocròs “16é Trofeu Fira de Santa 
Llúcia 2016”
09.00 h. Circuit situat als voltants de 
la Videca
Tradicional prova de ciclocròs 
organitzada pel Club Ciclista. Prova 
amb puntuació per a la “Challenge 
Valenciana de Ciclocròs”. Prova de 
Caràcter Nacional  “Memorial Pascual 
Momparler Gandia”.

Horari de les curses per categories: 
09.00 h: Màster 30
09.50 h: Màster 40, 50 i 60
10.40 h: Escoles de Ciclisme
11.20 h: Lliurament de trofeus
12.00 h: Junior i Fèmina 
  (Elit i Junior)
12.10 h: Cadets i Fèmina (Cadet)
12.50 h: Elit i Sub23
14.00 h: Lliurament de trofeus

Divendres 9 de desembre
19.30 h. Sala d’actes de l’Obrera
Presentació del llibre “El valencià és fàcil” de 
Leo Giménez.
Els 214 articles que integren esta publicació 
són un compendi, amb ànim divulgatiu, d’unes 
quantes idees centrals que l’autor considera 
interessants o útils per a l’ús normal del valencià: 
Exposició i aclariments de dubtes lingüístics; 
reivindicació de l’ús i del valor de centenars de 
paraules i expressions genuïnament valencianes, 
marginades durant molt de temps del model culte; 
alerta contra les interferències i calcs innecessaris, 
procedents del castellà i altres llengües...
Marta Grimaltos. Regidora de Cultura.
Arturo Blasco. Editor de Reclam.
F. Xavier Martí i Juan. Professor de valencià.
Leo Giménez. Autor del llibre.

Del 9 a l’11 de desembre
Mercat Medieval
De 11.00 a 14.00  h. i de 16.30 a 21.30 h. Plaça 
de l’Església.
Comptarem amb espectacles itinerants, 
tallers i artesania, passa carrers de dolçaina i 
tabal, jocs, animació per a xiquets, malabars i 
dansa a càrrec de Verde Maria i molt més.
Cançò popular:
Dissabte per la vesprada 
actuació d’Amadeu Vidal.
Diumenge per la vesprada 
actuació del Tio Fredo.
Inauguració dissabte 10 a les 12.00 h.

Diumenge 11 de desembre
Fira Esportiva
De 10.00 a 14.30 h. Plaça de l’Ajuntament
Nova activitat per a grans i menuts 
organitzada per la Regidoria d’Esports. 
Disfrutareu d’un rocòdrom, un balance 
bikes amb circuit i un jumping per a 4 
usuaris amb 12 metres de diàmetre.

Dissabte 10 
i diumenge 11 de desembre
Omega Word Games.
Dissabte de 10.00 h a 14.00 h 
i de 15.00 h a 21.00 h
Diumenge de 10.00 h a 14.00 h 
i de 15.00 h a 20.00 h
Sala d’Actes de l’Obrera
Gaming Experience. Vine a jugar al Call 
of Duty, al Fifa 17 o al Rocket League i viu 
una experiència única amb PS4 VR, prova 
també els nostres CockPits amb Project 
Cars.
* Inscripcions fins el dijous 8 de 

desembre a www.omegawg.com o bé a 
la Biblioteca Pública Municipal en horari 
de 17.00 h a 20.30 h

Dissabte 10 de desembre
Obra de Teatre: Per la Fam d’heretar
17.30 h. Teatre Ideal. Donatiu: 5 €
Escola Municipal de Teatre “Ames de 
Casa”.
Una peça còmica escrita en 1929 el tema 
principal de la qual és la cobdícia i l’amor 
enfront de l’interés, tots dos temes que 
segueixen estant de rigorosa actualitat. 
La recaptació va destinada a la lluita 
contra el càncer.
* Podreu adquirir les entrades dirigint-se 

a qualsevol membre de la junta de les 
Ames de Casa o en taquilla.

Diumenge 11 de desembre
Fira d’entitats
De 10.00 a 14.00 h. Carrer Major i Plaça de l’Om
Les entitats del poble que ocupen el centre de 
la població trauen al carrer el que han fet durant 
tot l’any, activitats participatives, coneixement 
de les entitats, etc. Una de les activitats més 
participatives de la Fira de Santa Llúcia.

Diumenge 11 de desembre
Concert de Fira de la Union Musical
19.00 h. Auditori Municipal Rex
Eduardo Martorell, director.
Maite Grau, cantant.
Bojos per la dansa, ball.
Aquest diumenge de fira La Unión Musical interpretarà peces com 
España Cañí, El Gallito, Marinero de Luces o Mi niño del alma.

Dimarts 13 de desembre
Concert Coral a càrrec del Cor Mixte de Jubilats i pensionistes de 
Vva. de Castellón
18.00 h. Parròquia Nostra Sra. de l’Assumpció. Donatiu: 3 €
Organitza: AFA - Respir

Dissabte 17 de desembre
Concert tradicional de Fira 2016
Banda Simfònica Lira Castellonera
19.30 h. Auditori Municipal Rex
Beatriz Fernández Aucejo, directora

1a part
a) El regalo de bodas de Soutullo y Vert
Solistes: Nous components de la Banda Simfònica
b) El bosque Màgico de Ferrer Ferran
Solista: l’oboè Javier Belda Sanchis

2a part
a) Between two the rivers de Philip Sparke
b) Simfonia núm. 5 de P. Tchaikovsky

* Podreu adquirir les entrades en taquilla el mateix dia del concert.

Diumenge 18 de desembre
EL MEU POBLE. Obra benèfica
19.00 h. Teatre Ideal
Grup de Teatre Triloc. 
EL MEU POBLE és una obra de gènere 
audiovisual, idea original del Grup de teatre 
Triloc, basada en les emocions, sentiments i 
records de molts castelloners i castelloneres 
dedicada a tota la gent del poble. En 
aquesta ocasió els beneficis que es recapten 
aniran destinats a l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer (AECC).

Entrades anticipades:
Seran numerades i estaran disponibles 
per a la venda els següents dies a la Sala 
Polivalent (al costat de l’Obrera):
Dilluns 5 i dimecres 7 de desembre: de 
10:00h. a 12:30h. i de 17:30h. a 19:30h.
De dilluns 12 a divendres 16 de desembre: 
de 10:00h. a 12:30h.
També estaran disponibles el dia de la 
Fira d’Entitats a la taula del Grup de 
teatre Triloc i a la taquilla el mateix dia de 
l’actuació.

Diumenge 18 de desembre
Concert de Nadal
A càrrec de l’Orquestra Filibert Estrela.
19.30 h. Auditori Municipal Rex
*Entrada Lliure

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>> >>

>>

>>

>>

>> >> >>

>>

>>

>>

>>


