
El poble de Castelló

Dissabte 29 de desembre
TORNA LA GAMING EXPERIENCE DE 
OMEGA WORLD GAMES AL PAVELLÓ 
COBERT.
De 11.00 h a 14.00 i de 16.00 h a 20.00 h. 
Tindrem tornejos de Fortnite, Fifa 19, Call of 
Duty i Rocket League, també podràs gaudir 
a les zones de joc lliure amb Cockpits de 
carreres, experiències de realitat virtual, 
Just Dance o Guitar Hero.  Inscripcions online 
a www.omegawg.com o bé a la Biblioteca 
Pública Municipal en horari de 10.00 a 13.00 h i 
de 17.00 a 20.30 h.

Diumenge 30 de desembre
GAMING EXPERIENCE DE OMEGA WORLD 
GAMES AL PAVELLÓ COBERT.
De 11.00 h a 14.00 i de 16.00 h a 20.00 h. 
Tindrem tornejos de Fortnite, Fifa 19, Call of 
Duty i Rocket League, també podràs gaudir 
a les zones de joc lliure amb Cockpits de 
carreres, experiències de realitat virtual, 
Just Dance o Guitar Hero.  Inscripcions online 
a www.omegawg.com o bé a la Biblioteca 
Pública Municipal en horari de 10.00 a 13.00 h i 
de 17.00 a 20.30 h.

Dissabte 5 de gener
CAVALCADA DE REIS
17.30 h. Parc de l’Estació 
fins la plaça de l’Ajuntament 
amenitzat per la Banda Jove de 
La lira i amb regals i joguines 
per a tots. 
Recollida de cartes per als 
reis mags: els emissaris reials 
estaran el 4 de gener al Severí 
Torres. d’11.30 a 13.00 h i a 
l’edifici de l’Ajuntament de 
17.30 a 19.30 h.

Tota aquella persona que 
vullga que els reis mags li 
entreguen les joguines al seu 
fill/a ha de passar a depositar-
les a les oficines municipals 
(Ajuntament) amb l’embolcall i 
el nom i cognoms del xiquet/a. 
Divendres 4 i dissabte 5 en 
horari de 17.00 a 20.00 h
Organitza: Junta Local Fallera.
Col·labora: Societat Musical Lira 
Castellonera.

Festes de Santa Bàrbara
Fira de Santa Llúcia

Nadal 2018
Del 2 de desembre al 5 de gener

EXPOSICIONS
600 ANYS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Enguany fa 600 anys del naixement oficial de la Generalitat Valenciana, els orígens 
de la qual es remunten a la segona meitat del segle XIV, quan les grans despeses 
exigides per la llarga guerra que llavors enfrontava al rei Pere el Cerimoniós amb 
el rei de Castella Pere el Cruel, que va arribar fins i tot a assetjar València, feren 
necessari un important esforç econòmic.
Aquesta mostra fa un repàs per tota la història, les característiques i les vicissituds 
de la principal institució valenciana, fins que el 1982, amb l’aprovació de l’Estatut 
d’Autonomia, es va recuperar el nom de Generalitat com a identificació del 
conjunt de les institucions d’autogovern valencià, incloent-hi el Consell, les Corts 
i el conjunt d’institucions consultives i normatives que el mateix Estatut configura 
com a nucli bàsic del sistema polític propi del poble valencià.
Del 15 al 24 de desembre al segon pis de l’obrera.
Horari de visites
-De dilluns a divendres: de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.30 h 
-Dissabtes matí: de 10.00 a 14.00 h
-Dissabtes vesprada, diumenges i festius tot el dia tancat.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA #4ANYSPILOTAVIU
Recull les millors fotografies del 2018 dels diferents col·laboradors del diari digital 
www.pilotaviu.com
Del 8 al 15 de desembre al hall del primer pis de l’Obrera
Horari de visites
-De dilluns a divendres: de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.30 h

ASSOCIACIÓ AMES DE CASA “TYRIUS” 
EXPOSICIÓ DE PINTURES, ARTESANIA I MANUALITATS:
A l’exposició podrem disfrutar de tot allò que realitzen les ames de casa durant 
tot l’any a les classes de pintura, quadres a l’oli, llapis, pastís, etc.
Del 9 al 13 de desembre a la seu de les Ames de Casa ubicada a la plaça de 
l’Església
Horari de visites: 
-Diumenge 9 de desembre de 10.30 a 18.00 h.
-De dilluns 10 a dijous 13 de 17.00 a 19.00 h.



Diumenge 2 de desembre
CONCURS DE PESCA, Fira 2018.
De 08.00 h. a 12.30 h. Pantà de Bellús, 
sector A.
Inscripcions: 25 €.

8 i 9 de desembre
MERCAT MEDIEVAL
De 11.00 a 14.30  h. i de 17.00 a 21.30 h. 
a la Plaça de l’Església.
Comptarem amb espectacles itinerants, 
tallers i artesania, passa carrers, batalles 
medievals, tir amb arc, animació per a 
xiquets i molt més.
Organitza: Regidoria de Participació 
Ciutadana.

CANÇÓ POPULAR
Dissabte 8 per la vesprada. 
Actuació d’Amadeu Vidal amb l’acordió 
diatònic valencià.
Diumenge 9 per la vesprada. 
Els Xirimiters de Castelló de la Ribera.
Inauguració dissabte 9 a les 12.00 h.

Dissabte 8 de desembre
II TROFEU DE PILOTA GROSSA
10.00 h. Carrer del Cine
Centre Social La Sardinera i Assemblea 
de Joves de Castelló de la Ribera.
*Inscripcions 10€ per parella a 
cslasardinera@gmail.com

PRESENTACIÓ DEL WEB PILOTA 
DIDÀCTICA
13.00 h. Saló del segon pis l’Obrera 
- Biblioteca Pública Municipal.
Presentació del web Pilota didàctica 
(www.pilotadidactica.com) i 
Inauguració de l’exposició fotogràfica 
#4anysPilotaViu, que recull les millors 
fotografies del 2017 dels diferents 
col·laboradors del diari digital 
www.pilotaviu.com 

FESTES DE SANTA BÀRBARA
Plaça de l’Ermita
16.00 h. Cucanyes, jocs infantils, 
xocolatada i castells inflables per a 
xiquetes i xiquets.

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.
Organitza: Regidoria de Participació Ciutadana.

23.30 h. Cordà en honor a Antonio Francés 
Ferrando El Xato i Lucia.
Normativa: Queda prohibida l’entrada als 
menors de 18 anys i a tota aquella persona 
que no presente el carnet CRE (Consumidors 
reconeguts com a experts).

SOPAR DE NADAL “Ames de Casa Tyrius”.
21.30 h. Sala multiusos (Amb calefactors 
industrials).
Sopar de Nadal amenitzat amb música en 
directe per a poder ballar i amb homenatge 
a les sòcies que fan 80 anys.
Preu sòcies: 14 €. Preu no sòcies: 16€.
Podreu adquirir els tiquets a la seu de les Ames 
de Casa, dimarts i dijous de 17.30 h a 19.00 h.

Diumenge 9 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.

CICLOCRÒS XVIIIé Trofeu Fira de Santa 
Llúcia
Tradicional cursa de ciclocròs organitzada 
pel Club Ciclista Vva. de Castellón
Circuit situat als jardins de la Videca.
Prova puntuable per a la Challenge Valenciana 
de Ciclocròs “Memorial Pascual Momparler 
Gandia” i per al rànquing de la RFEC.
Horari de les curses:
09.00 h: Màster 40, 50 i 60.
09.50 h: Màster 30.
10.40 h: Escoles de Ciclisme.
11.20 h: Lliurament de trofeus.
12.00 h: Júniors i Fèmines Elit/Sub23.
12.10 h: Cadets, masculí i femení.
12.50 h: Elit i Sub23.
14.00 h: Lliurament de trofeus.

FINAL II TROFEU PILOTA GROSSA
12.00 h. Carrer del Cine.
Centre Social La Sardinera i Assemblea de 
Joves de Castelló de la Ribera.

Dimarts 11 de desembre
SOCIS HONORÍFICS 2018
HOMENATGE ALS NOSTRES MAJORS DE 85 
ANYS. AMICS I SOCIS.
16.00 h. Teatre Ideal.
Aquestos seran els actes per ordre 
cronològic:
•  Lliurament de plaques commemoratives.
•  El grup de teatre representarà l’obra “Vicent 

el màrtir”.
•  El grup artístic de playblack ens delectarà 

amb unes cançons.
•  Actuació del nostre grup de guitarra.
•  Actuació del Cor Mixte de Jubilats i 

Pensionistes.
L’entrada a l’acte serà gratuïta. 
En finalitzar l’acte tindrem xocolatada a la 
Llar dels Jubilats.

Divendres 14 de desembre
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “El cas dels homes 
tatuats” d’Elvira Andrés i Manel Joan Arinyó 
19.30 h. Edifici de l’obrera, segona planta.
Escrita a quatre mans i guanyadora del Premi 
Isabel de Villena de Narrativa dels Premis 
Literaris Ciutat de València, El cas dels homes 
tatuats és una novel·la negra trepidant i 
plena de suspens.

Dissabte 15 de desembre
CONCERT TRADICIONAL DE FIRA 2018
Banda Simfònica Lira Castellonera.
19.30 h. Auditori Municipal Rex.
Beatriz Fernández Aucejo, directora.
* Podreu adquirir les entrades anticipades a la 
Societat Musical des de dimecres 12 de desembre 
o bé en taquilla el mateix dia del concert.

Diumenge 16 de desembre
OBRA DE TEATRE: La consulta de Dª. Elena
18.00 h. Teatre Ideal. Donatiu: 5 €.
Teatre “Ames de Casa”.
Una comèdia musical i divertida, idea 
original de les Ames de Casa. Escrita per 
Vicen Caerols.
La recaptació va destinada a la lluita contra 
el càncer.

Dijous 20 de desembre
AUDICIONS DE NADAL
19.00 h. Auditori Municipal Rex
Escola de música La Lira.
*Entrada Lliure.

Divendres 21 de desembre
XERRADA “600 anys de la 
Generalitat Valenciana”
19.30 h. Edifici de l’obrera, segona 
planta.
L’autogovern valencià, entre la 
història i el moment actua; la 
conferència anirà a càrrec de Juli 
Alandes, professor d’història i 
escriptor.

Dissabte 22 de desembre
CONCERT DE NADAL
A càrrec de l’Orquestra Filibert 
Estrela.
19.30 h. Auditori Municipal Rex.
Amparo Vidal Navarro, directora.
*Entrada Lliure

Dilluns 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 i 28 de desembre de 2018,
2,3 i 4 de gener de 2019
ESCOLA DE NADAL.
De 08.30 a 13.30 h. Al CEIP Severí 
Torres
Per a xiquetes i xiquets nascuts 
entre el 2004 i el 2015.
Preu 24 €. A partir del segon 
germà inscrit: 18 €.
Inscripcions: 
Fins al dimecres 19 de desembre a 
la Biblioteca Pública Municipal en 
horari de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 
a 20.30 h.

ENTITATS PARTICIPANTS ACTIVITATS A REALITZAR
AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS I SERVEIS DE 
CASTELLÓ

Repartiment gratuït de calendaris per al sorteig 
d´un pernil, coca i mistela.

AMES DE CASA Exposició de les activitats de les Ames de Casa i 
rastrillo solidari

A.P.O. CENTRE OCUPACIONAL Venta i mostra de productes del centre
AMPA  i E. I. M. AMES DE CASA   Manualitats, jocs infantils i photocall
AECC JUNTA LOCAL DE CASTELLÓ Taula informativa de l’associació
ASSOCIACIÓ ANIMALISTA MÉS QUE GATS Taula informativa de l’associació i adopció de gats 

i gossos
ASSOCIACIÓ FEMINISTA – PROGRESISTA 
ANGELINA GONZÁLEZ

Donar a conèixer l’associació

CENTRE SOCIAL LA «SARDINERA» i ASSEMBLEA 
DE JOVES DE CASTELLÓ DE LA RIBERA

Campionat de pilota grossa

CLUB ESPORTIU DARUMS (KARATE) Demostració de Kates i Kumite i vídeos explicatius
COM EL CASTELLET Exposició de productes elaborats al centre i el seu 

procés
COMPARSA ELS CONQUERIDORS Degustació de coques de llanda i licors de la terra; 

per als més menuts làmines de moros i cristians 
per a pintar

COMPARSA ALMORÀVIDS Tapes i beguda
COFRADÍA DEL CRIST DELS PRODIGIS I DE LA 
MARE DE DÉU DELS DOLORS

Estors, ceràmica i loteria.

FALLA L’ALMENÀ Exposició sobre la història de les falles, taller 
infantil i mascletada amb botelles de plàstic

FESTERS 2018 Menjar divers, rifa i loteria i material divers dels 
festers

FOTO FÒRUM CASTELLÓ Exposició de fotogràfica de membres de la 
associació, photocall i *marató fotogràfica

FUNDACIÓ “JUNTOS POR LA VIDA” Informació d’acollida de xiquets/es i venda 
d’objectes solidaris

GRUP TROBADA DEL CEIP SEVERÍ TORRES Cantar i ballar cançons en valencià, percubody i 
dansa india.

PUNT D'ENCONTRE UN BON PAS Taula d’informació DROGODEPENDÈNCIES.
AFA DE VVA. DE CASTELLÓN RESPIR Taula d’informació Exposició de treballs realitzats a 

la Unitat de Respir i tauler de fotografia: Emocions 
reflexe

SOCIETAT MUSICAL LIRA CASTELLONERA Exposició d’instruments antics, tallers musicals, ac-
tuacions dels grups de clarinets, metalls i saxos, etc

* Inscripció i bases de la I marató fotogràfica: 
http://www.elmiragall.org/noticia/1745/i-marato-fotografica-fira-de-santa-llucia


