
Organitza
El poble de Castelló

Dijous 14 de desembre
Homenatge als majors de 85 anys
17.30 h. Teatre Ideal.
Aquestos seran els actes per ordre cronològic:
• Lliurament de plaques commemoratives.
• Obra de teatre a càrrec dels Jubilats i 

Pensionistes, “Lo que fan els diners”.
• Actuació d’Eduardo Benetó Bolinches que 

recitarà unes poesies acompanyat per Julian 
Femenia a la guitarra.

• Actuació del Cor Mixte de Jubilats i 
Pensionistes.

• En finalitzar l’acte tindrem xocolatada a la 
Llar dels Jubilats.

Diumenge 17 de desembre
Obra de Teatre: Dos bodes millor que una
17.30 h. Teatre Ideal. Donatiu: 5 €.
Teatre “Ames de Casa”.
Una comèdia musical i divertida, idea original 
de les Ames de Casa. Escrita i dirigida Per Leo 
Sebastián Fombuena.
La recaptació va destinada a la lluita contra 
el càncer.

Concert tradicional de Fira 2017
Banda Simfònica Lira Castellonera.
19.30 h. Auditori Municipal Rex.
Beatriz Fernández Aucejo, directora.
*Podreu adquirir les entrades en taquilla el 
mateix dia del concert.

Dijous 21 de desembre
Audicions de Nadal
19.00 h. Auditori Municipal Rex
Escola de música La Lira.
*Entrada Lliure.

Divendres 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

Diumenge 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.
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26, 27, 28, i 29  de desembre de 2017,
2,3, 4 i 5 de gener de 2018
Escola de Nadal.
De 9.00 a 13.30 h. 
Al CEIP Severí Torres
Per a xiquetes i xiquets nascuts entre el 2003 
i el 2014.
Preu: 38 €. A partir del segon germà inscrit: 
30 €.
Inscripcions: 
Fins al dimarts 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.

Divendres 5 de gener
Cavalcada de Reis
17.30 h. Parc de l’Estació
Regals i joguines per a tots. Nou recorregut per 
tractar de passar cada any per un barri del nostre 
poble.
Organitza: Junta Local Fallera.



Divendres 1 de desembre
19.00 h. Societat Musical
Presentació del nou disc de Rafa Estrada 
“Cel immens” un cant a la germanor, 
l’amistat i la llibertat
El disc va nàixer com una continuació del 
darrer Poesons; és a dir, un homenatge als 
poetes que m’estime. Si en el disc anterior 
foren als nostres Marc Granell, Estellés i J. 
Manel Vidal, i participaren Andreu Valor, Pep 
Gimeno Botifarra, Josep Nadal... en aquest, 
els poetes elegits són dos dels grans del segle 
XX: l’italià Cesare Pavese amb el seu Vindrà 
la mort i tindrà els teus ulls, Joan Vinyoli amb 
el seu poema Sovint. I també Lluís Llach de 
qui he versionat la cançó Jo sé, dues cançons 
meues: Cel immens i Cronos, i un cant al poble 
de Carrícola, lletra del nostre Tobies Grimaltos 
i música meua, un cant coral on han participat 
els rapsodes Vidal i Eduardo Benetó, i músics 
del nostre poble.

Dissabte 2 de desembre
Nova Biblioteca Pública Municipal “Joan 
Fuster”
De 12.00 h. a 14.30 h.
Jornada de portes obertes per a tot el poble 
perquè pugueu visitar les noves dependències 
de la biblioteca.

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 i Lucía.
Normativa:
Queda prohibida l’entrada als menors de 18 
anys sense autorització i a tota aquella persona 
que no presente el carnet CRE (Consumidors 
reconeguts com a experts).
A continuació de la Cordà, discomòbil per a 
tot el poble a la plaça de l’Ermita amb barra a 
preus populars.

Sopar de Nadal “Ames de Casa Tyrius”.
21.30 h. Bar Andani.
Sopar de Nadal amenitzat amb música per a 
poder ballar i amb homenatge a les sòcies que 
fan 80 anys.
Preu sòcies: 11 €. 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.

Del 8 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 i molt 
més.

Cançó popular:
Dissabte per la vesprada.
actuació d’Amadeu Vidal amb l’acordió 
diatònic valencià.
Diumenge per la vesprada.
Els Xirimiters de Castelló de la Ribera.
Inauguració dissabte 9 a les 12.00 h.

Dissabte 9 de desembre
19.00 h. Saló d’actes de la Biblioteca Pública 
Municipal “Joan Fuster”. Primer pis de 
l’Obrera.
Presentació de l’edició facsímil de la 
Revista Cultura, 1933-1936.
Cultura és una publicació de caràcter 
educatiu i cultural que va veure la llum entre 
1933 i 1936 i que hem recuperat en la seua 
totalitat i ara, posem a l’abast de tots els 
castellonencs interessats en el coneixement 
de la història del seu poble.

Intervindran:
- Oscar Noguera i Alberola, Alcalde.
- Francesc Xavier Martí i Juan.
- Ramon Vicent i Isern.
- Didín Puig i Grau.

Campionat de Pilota Grossa
09.00 h. Carrer del Cine
Organitza: Centre Social La Sardinera i Assem-
blea de Joves de Castelló de la Ribera.
*Inscripcions 10€ per parella amb paella 
(6€ sense paella) a cslasardinera@gmail.
com o al Facebook CS La Sardinera.

Diumenge 3 de desembre
Concurs de Pesca, Fira 2017.
De 08.00 h. a 12.30 h. 
Riola, sectors B2 i B3.
Inscripcions: 25 €.

Albaida Net
10.30 h. Davall del pont de l’Albaida de 
Castelló.
Jornada de conscienciació i d’eliminació de 
residus sòlids del riu Albaida i dels voltants.
Cal dur botes o esportives de muntanya i 
guants i tindre precaució. Cada persona es 
farà responsable de la seua seguretat.
Organitza: CS La Sardinera.
Col·labora: Ajuntament de Senyera i El Poble 
de Castelló.

Nova Biblioteca Pública Municipal “Joan 
Fuster”. 
De 12.00 h. a 14.30 h.
Jornada de portes obertes per a tot el poble 
perquè pugueu visitar les noves dependències 
de la biblioteca.

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.

Espectacle “No estem bé” de Maria Juan 
i Eugeni Alemany
18.00 h. Teatre Ideal.
Amb “No estem bé” Maria i Eugeni 
aconsegueixen revolucionar el panorama 
teatral valencià al fusionar, per primera 
vegada, la comèdia teatral i el gènere 
del monòleg d’humor. Els dos referents 
valencians de l’entreteniment i la improvisació 
en directe junts, per primera vegada, en 
una funció plena de situacions divertides i 
algunes extremadament delirants.
Donatiu: 10 € anticipada, 12 € en taquilla.
Organitza: Els Conqueridors.
* Podreu adquirir les entrades a La Taver, 30 
Tapes&Brases, Bar Montolivet, Ferreteria 
El Mercat, TESME (Carcaixent) contactant 
amb qualsevol membre dels Conqueridors 
o en taquilla.

Diumenge 10 de desembre
Ciclocròs “17é Trofeu Fira de Santa Llúcia 
2017”
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” i Trofeu “Ridley”.
Inscripcions a la zona d’arribada.
Horari de les curses per categories: 
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 Campionat Pilota Grossa
12.00 h. Carrer del Cine.
Organitza: Centre Social La Sardinera i Assem-
blea de Joves de Castelló de la Ribera.

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.

ENTITATS PARTICIPANTS ACTIVITATS A REALITZAR

IMPACTE GYM Exhibició de cubà i zumba infantil, Jump, step i zumbafitness

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

APLEC DE LA RIBERA Taula informativa, fotografies, vídeos, marxandatge, etc

A.P.O. CENTRE OCUPACIONAL Venta i mostra de productes del centre

AMPA E. I. M. AMES DE CASA   Taller d’emocions

ASSEMBLEA DE JOVES CASTELLÓ DE LA RIBERA  Taula informativa i campionat de pilota grossa

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES Exposició d’activitats, coca de llanda i mistela

ASSOCIACIÓ FEMINISTA – PROGRESISTA 
ANGELINA GONZÁLEZ

Donar a conèixer l’associació, venda de samarretes i agendes

CEIP SEVERÍ TORRES I A.F.A DEL SEVERÍ Exposició fotogràfica, tallers i venda de material divers, 
tallers, etc.

CENTRE SOCIAL LA «SARDINERA» Taula informativa de les activitats anuals

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 i 
difusió sobre inclusió exposició

COMPARSA ELS CONQUERIDORS Degustació de coques de llanda i licors tradicionals

COMPARSA ALMORÀVIDS Tapes i beguda

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL AMES DE CASA Jocs infantils

FESTERS 2018 Taller per a xiquets/es, rifa i loteria

FUNDACIÓ “JUNTOS POR LA VIDA” Informació d’acollida de xiquets/es, taller i vídeos informatius

GRUP TROBADA DEL CEIP SEVERÍ TORRES Cantar i ballar cançons en valencià

PUNT D'ENCONTRE UN BON PAS Taula d’informació drogodependències.

AFA DE VVA. DE CASTELLÓN RESPIR Taula d’informació i taller de catifes 

PROTECTORA «UNA HUELLA EN EL CORAZÓN» Adopció d’animals abandonats i venta d’objectes per a animals. 

SOCIETAT MUSICAL LIRA CASTELLONERA Exposició d’instruments antics, actuacions, tallers musicals, etc

Espectacle de màgia de Dakris «Ya no me 
ves #elchicoinvisible»
19.00 h. Teatre Ideal. “Algú apareixerà i 
desapareixerà i podries ser tu”.
Després de l’èxit en altres ciutats, el jove 
castelloner, Dakris, un dels mags que més 
està donant que parlar arriba amb el seu nou 
espectacle: YA NO ME VES #elchicoinvisible. 
Un nou muntatge que combina màgia, humor 
i efectes impossibles.

Primer Premi Nacional de Màgia i nomenat 
Mag de l’Any, és conegut per les seues 
aparicions a TVE1 a més de ser el mag creatiu 
de Discovery Max en els programes del Mago 
Pop amb estrelles com Bustamante, Ricky 
Rubio, Chenoa, Antonio Orozco, Alaska i Mario, 
Sergio Dalma, Alejo Sauras, entre altres.

“Ya no me ves”, explica la història d’un xic 
invisible, un viatge sorprenent on una tècnica 
precisa i una màgia impactant i actual faran 
que aconsegueixis veure allò que no pots 
veure.

Algú rebrà una sorpresa molt especial, si 
vols que siga algun familiar o amic teu 
envia un email explicant la teua història a: 
loinvisibleshow@gmail.com.

“L’invisible només existeix perquè no es veu”.

Donatiu: 10 € anticipada, 11 € en taquilla.
Organitza: Cia Lo Invisible.
*Podreu adquirir les entrades a Itaca, 30 
tapes, al Xaloc o en taquilla el mateix dia 
de l’actuació.


