
DESEMBRE 2019

DES DE 1604

         Exposicions
EXPOSICIÓ DE PINTURES, ARTESANIA I 
MANUALITATS DE LES AMES DE CASA “TYRIUS”
Del 10 al 15 de desembre
A l’exposició podrem disfrutar de tot allò que realit-
zen les Ames de Casa durant tot l’any a les classes de 
pintura, quadres a l’oli, llapis, pastís, etc.
A la seu de les Ames de Casa ubicada a la plaça de 
l’Església. 
HORARI:
De dimarts 10 a dissabte 14 
de 17.00 a 19.00 h
Diumenge 15 de desembre 
de 10.30 a 18.00 h.

ESPORT TRADICIONAL VALENCIÀ I TERRITORI
Del 9 al 16 de desembre
En aquesta exposició pionera sobre la importància de 
l’esport tradicional valencià, s’aborden especialment 
les modalitats de la pilota valenciana (galotxa, raspall, 
llargues,…), des del punt de vista històric, cultural, 
arquitectònic, esportiu, didàctic, etc. D’igual manera, es 
tracten altres esports autòctons com a part del patrimoni 
cultural valencià (vela llatina, corregudes de joies, tir i 
arrossegament), els jocs tradicionals en diferents espais 
valencians, en particular de l’interior valencià, així com 
l’atletisme popular a partir del circuit de curses populars, 
la Volta a peu o els clubs d’atletisme. 
A la planta baixa de l’edifici de l’Obrera.
HORARI: De dilluns a divendres.
De 10.00  a 13.00 h i de 17.00 a 20.30 h.



Divendres 13 de desembre
11.30 h. TALLERS INFANTILS gratuïts, a la plaça 
de l’Om.

12.00 h. Inauguració de la FIRA TRADICIONAL 
VALENCIANA amb passacarrer de tabal i dolçai-
na, a la plaça de l’Om.

12.30 h. Actuació d’EVA ANDÚJAR amb el seu 
conta contes per a públic familiar «Gegant», a l’es-
cenari ubicat a la plaça de l’Om.

17.00 h. TALLERS INFANTILS gratuïts, a la plaça 
de l’Om.

18.00 h. Tardeo SIOPARA FESTIVAL VI, a la Sala 
Multiusos. Amb la presència dels dj’s TXARLIE 
WHITE i LAGININI DESTROY.

18.30 h. Presentació del llibre “LA FIRA DE CAS-
TELLÓ: ANTOLOGIA”, a càrrec de F. Xavier Martí, 
editor del llibre, i Núria Gregori, regidora de Cul-
tura. Al segon pis de l’edifici de l’Obrera.

19.30 h. CANT DE BATRE a càrrec de Pep Gime-
no «BOTIFARRA»,  a l’escenari ubicat a la plaça de 
l’Om.

20.00 a 03.30 h. SIOPARA FESTIVAL VI, a la Sala 
Multiusos. Amb la presència dels grups L’HOME 
BRUT, STEREOZONE, ASQUEIOT, TENDA I CURIAL, 
a més del dj set local L·L GERMINADA.
Les entrades seran gratuïtes per als assistents, 
que podran adquirir un BO D’AJUT a la barra per 
a garantir les futures edicions del Siopara Festival. 
Organitza: Assemblea de Joves de Castelló de la 
Ribera.

Dissabte 14 de desembre
12.00 h. Obertura de la FIRA TRADICIONAL VA-
LENCIANA, a la plaça de l’Om.

12.00 h. PONÈNCIA. AUTORETRAT DE SENTIMENTS 
I MÓN INTERIOR. Introspecció fotogràfica. A càrrec 
de Cristina Jordà, al segon pis de l’edifici de l’Obrera.

12.00 h. TALLERS INFANTILS gratuïts, a la plaça de 
l’Om.

16.00 h. TALLER DE FOTOGRAFIA MÒBIL a càrrec 
de Javier Alcázar, al segon pis de l’edifici de l’Obrera. 
Inscripcions al número de telèfon 687 417 122 (Carlos) 
o bé per correu electrònic a: 
fotoforumcastello@gmail.com
Donatiu: 5€
Places limitades.

17.00 h. TALLERS INFANTILS gratuïts, a la plaça de 
l’Om.

18.00 h. ESPECTACLE INFANTIL «Sopa de pedres». 
Tres històries que parlen amb comicitat de la fam i 
la misèria… Així com de l’enginy que desenvolupa 
el poble per tal de sobreviure en temps de penúries 
i guerres. Espectacle còmic basat en tres contes tra-
dicionals amb titelles, cançons i música en directe. 

19.00 h. CONCERT TRADICIONAL DE FIRA de la 
Banda Simfònica Lira Castellonera a l’Auditori Muni-
cipal «Rex».
Podeu adquirir les entrades anticipades a la Societat 
Musical des de dimecres 11 de desembre o bé en ta-
quilla el mateix dia del concert.
Donatiu: 5€ per als no socis i 3€ per als socis.

22.00 h. Commemoració del 40 ANIVERSARI de 
l’I.E.S Vicent Gandia amb l’Obra de Teatre LISÍSTRA-
TA, al Teatre Ideal.
Podeu adquirir les entrades anticipades a la dro-
gueria el Mercat, Chuches i algo més, Geladeria el 
Coira, al forn d’Ismael i al Raconet de Fede.
Donatiu: 5€

Diumenge 15 de desembre
10.00 h. Tradicional FIRA D’ENTITATS entre la 
cantonada del carrer Vicent Ignasi Franco amb el 
Carrer Major fins a la plaça de l’Església.

10.00 h. II MARATÓ FOTOGRÀFICA FIRA DE 
SANTA LLÚCIA, a càrrec de Foto Fòrum Castelló.

10.00 h. I TORNEIG D’ESCACS FIRA DE SANTA 
LLÚCIA 2019, a càrrec del Club d’Escacs Alfil Cas-
tellonense al Mercat Municipal. 
Inscripcions per correu electrònic a: 
jesusgeronamaura@gmail.com
Donatiu: 5€

11.00 h. Obertura de la FIRA TRADICIONAL VA-
LENCIANA amb passacarrer de tabal i dolçaina, a 
la plaça de l’Om.

11.30 h. ACTUACIÓ DEL GRUP TROBADA com-
memorant el seu 30 aniversari, a l’escenari de la 
plaça de l’Om.

12.00 h. TALLERS INFANTILS gratuïts, a la plaça 
de l’Om.

17.00 h. TALLERS INFANTILS gratuïts, a la plaça 
de l’Om.

18.00 h. DANSADES VALENCIANES i cloenda de 
la Fira 2019, a la plaça de l’Om.

19.00 h. Commemoració del 40 ANIVERSARI de 
l’I.E.S Vicent Gandia amb l’Obra de Teatre LISÍS-
TRATA, al Teatre Ideal.
Podeu adquirir les entrades anticipades a la dro-
gueria el Mercat, Chuches i algo més, Geladeria el 
Coira, al forn d’Ismael i al Raconet de Fede.
Donatiu: 5€

Aquest any, la tradicional Fira de Santa Llúcia de la 
nostra localitat compta d’una zona de tapes. Aques-
ta, estarà ubicada al Carrer Major, enfront de la nova 
Biblioteca Pública Municipal “Joan Fuster”. També 
comptarem amb la gran col·laboració de Perepérez 
Garrido, amb els seus productes, per això aquesta 
zona serà anomenada: ZONA 69 BROSSES –FOOD. 

Cal esmentar que, la recaptació dels beneficis 
d’aquestos tres dies de fira aniran destinats a la 
“L’A.E.C.C”, és per aquest motiu, pel qual els dema-
nem la seua col·laboració perquè d’aquesta forma, 
podrem tancar de la millor manera aquest any 2019, 
amb la gran solidaritat del poble de Castelló.

HORARI:
Divendres 13 de desembre
De 12.30 h a 14.00 h, mesura i mosset.
De 19.00 h a 23.00 h, tardeo.
Dissabte 14 de desembre
De 09.00 h a 11.00 h, esmorzar conill a l’ajillo.
D’11.00 h a 14.00 h, mesura i mosset.
De 19.00 h a 23.00 h,  tardeo.
Diumenge 15 de desembre
De 09.00 h a 11.00 h, esmorzar d’entrepans variats.
De 17.00 h a 21.00 h,  tardeo.

Zona 69 Brosses-Food 
Recaptació a benefici de l’AECC
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