
Actuacions musicals, artístiques, literàries i d’oci
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18.00 h.  La Comuna Teatre presenta l’adaptació de l’obra CRIATURES 
de T de teatre, una proposta àcida i insolent de la infància i, per extensió, 
de l’edat adulta. Una fórmula molt poc explorada d’acostar-nos a l’univers 
infantil des de tots els punts de vista: infants, pares, mares, etc. Una mostra 
teatral per a concloure el treball dut a terme els últims mesos per les 
persones que han participat en el taller de teatre.
Al Teatre Ideal. Entrada gratuïta.

11.30 h.  Lliurament del III CONCURS LITERARI ESCOLAR DELS 
RELATS DE FIRA DE SANTA LLÚCIA 2022. Començarem el matí amb 
el taller “Experiència fluor”: maquillatge, elements sensorials per a jugar 
i tenir-ho tot apunt per a la posterior activitat; teatre de llum negra amb 
Hermínia i el fons marí. Al Teatre Ideal.

18.00 h. MUSICAL INFANTIL LA BELLA I LA BESTIA de l’Escola de 
dansa Ballart.  La Bella i la Bèstia és un espectacle musical, una adaptació 
del conte popular francès. Diuen que la veritable bellesa és a l’interior. La 
resposta és a l’escenari. Des dels primers segons que inunden l’ambient 
ens transportem a Villeneuve, la França del segle XVIII.  Al Teatre Ideal.
Podeu comprar les vostres entrades a la Casa de la Cultura en horari de 
17.00 h a 19.00 h, del 28 de novembre al 2 de desembre. 
Donatiu 3 € 
Recaptació a benefici de l’A.E.C.C.

11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Torna la GAMING EXPERIENCE 
D’OMEGA WORLD GAMES. Edició Fira de Santa Llúcia. Vine a jugar al 
Fifa 23, Fortnite, Mario Kart, Fall Guys i Beat Saber VR. Prova també els 
nostres CockPits amb el Gran Turismo. Al nou local municipal al carrer 
Ramon y Cajal, 7.
Inscripcions, fins dimecres 7 de desembre a www.omegawg.com

18.30 h. CONCERT TRADICIONAL DE FIRA de la Banda Simfònica Lira 
Castellonera a l’Auditori Municipal Rex.
Podeu adquirir les entrades anticipades a la Societat Musical els dies 9 i 10 
de desembre de 19.00 a 20.00 h. o bé en taquilla el mateix dia del concert.
Donatiu: 3 €.

del 3 a l’11 de desembre
TORNEIG DE PÀDEL Es disputarà en diverses categories: masculina, 
femenina, mixta i juvenil. Al Poliesportiu Municipal Antoni Escuriet. 
Horaris a determinar segons inscripcions. Més informació a les xarxes 
socials de l’Ajuntament. 
Organitza: l’Ajuntament de Castelló.
Col·labora: Club de Tennis Castellonense.

De 08.00 h a 13.00 h. TROFEU DE PESCA A FORTALENY  
Hi hauran premis als guanyadors i a la «peça grossa». 
Organitza: Club de Pesca «La Madrilla».

10.00 h. CONCURS DE TIRASSET  “Fira de Santa Llúcia 2022”. Al jardí 
mediterrani situat als voltants de la Videca.
Pesatge dels animals: de 08h a 09h.
Organitzat: Penya «El Ramal»

De 10.00 h a 12.00 h. PARTIDES DE PILOTA  Els xiquets i xiquetes de 
l’escola disputaran diversos enfrontaments en la modalitat de raspall i els 
adults disputaran una partida en la modalitat de pilota grossa. 
Al carrer Pilota.
Organitza: Club de Pilota Valenciana Castellonense

08.45 h. CICLOCRÒS XXIé Trofeu Fira de Santa Llúcia
Tradicional cursa de ciclocròs organitzada pel Club Ciclista Vva. de Castellón.
Circuit situat al jardí mediterrani als voltants de la Videca. Prova puntuable 
per a la Challenge Valenciana de Ciclocròs “Memorial Pascual Momparler 
Gandia” i per al rànquing de la RFEC.

10.00 h. TROFEU D’ESCACS INFANTIL Torneig d’escacs infantil en 
diverses categories amb premis per a qui guanye i medalles per a tothom. Al 
Mercat Municipal. Organitza: Club l’Alfil Castellonense.

Horari de les curses
08.45 h. Màsters 40.
09.45 h. Màsters 30, 50 i 60.
10.45 h. Escoles de Ciclisme.

11.45 h. Júniors, Fèmines Elit/Sub23 
i Fèmines Màster
12.45 h. Cadets, masculí i femení.
13.30 h. Elits i Sub23.

Activitats Esportives

Fira d’entitats 

10.00 h. Tradicional FIRA D’ENTITATS entre la cantonada del carrer 
de Sant Roc i la plaça de l’Ajuntament. Amenitzada per la xaranga 
l’ESCLAFIT.

10.00 h. IV MARATÓ FOTOGRÀFICA FIRA DE SANTA LLÚCIA. Enguany 
com a novetat tindrem la categoria infantil. 
A càrrec de Foto Fòrum Castelló.

Diumenge 11 de desembre

Carrer Mestre Serrano

Carrer Gaspar Valentí

Plaça de l’Ajuntament Carrer Reverend Joan Vidal

Carrer Sant Roc

Carrer Carles carbonell

Fira tradicional valenciana

Zona gastronòmica «Poble Fester»

Fira d’entitats

Fira d’atraccions



Fira d’atraccions

Exposicions

Del 2 al 13
de desembre

Del 9 a l’11
de desembre

69 brosses, Moto Club, música ambient, tapes, 
actuacions en directe i molt més.  

Exposicions agrícoles i arquitectura valenciana, 
jocs de taula i enginy, actuacions musicals, 
tallers demostratius, oficis antics, exposició 
de gegants i cabuts, mercat de plantes i flors, 
torró artesanal i molt més. 

Fira tradicional Valenciana
Plaça de l’Ajuntament

Zona gastronòmica  «Poble Fester»
Al costat del Mercat Municipal

Del 9 a l’11 de desembre

19.00 h. Inauguració de la FIRA TRADICIONAL VALENCIANA amb 
passacarrer de tabal i dolçaina i castell de focs artificials.

19.30 h. CANT DE NADALES a càrrec de Pep Gimeno «BOTIFARRA».  A 
l’escenari ubicat a la plaça de l’Ajuntament.

De 19.30 h a 20.30. ZONA INFANTIL RECREATIVA amb tallers, 
atraccions tradicionals i jocs de taula.

13.30 h. CREMA DEL VESC (muérdago). Les floristeries de Castelló vos 
conviden a participar en la crema d’aquesta planta màgica. Durant els dies 
de fira tindreu un lloc indicat on depositar-la per a la seua posterior crema, 
a més a més podreu comprar-lo a les floristeries ubicades a la fira. A la 
plaça de l’Ajuntament.

20.00 h.  Inauguració de la zona «Poble Fester» amb les actuacions musicals 
de MARIE BERNETE, ASQUEIOT, els rapers BATISTE, LANGA, VDA270 
acompanyats per LLISODJ. A l’escenari Poble Fester.

11.30 h. Obertura de la FIRA TRADICIONAL VALENCIANA, amb 
passacarrer de tabal i dolçaina

D’11.30 h a 14.00 h. ZONA INFANTIL RECREATIVA amb tallers, 
atraccions tradicionals i jocs de taula.

12.00 h. DISCOMÒBIL INFANTIL 2.0. Juga, canta i balla amb la 
música més divertida. A l’escenari de l’Ajuntament.

13.30 h. GLOBOTÀ GEGANT per a xiquetes i xiquets. Vine, participa i 
viu tota l’ambientació d’una mascletà. A la plaça de l’Ajuntament.

De 17.00 h a 20.30 h. ZONA INFANTIL RECREATIVA amb tallers, 
atraccions tradicionals i jocs de taula.

De 17.00 h a 20.30 h. TALLER DEMOSTRATIU. CONSTRUCCIÓ 
D’UNA FALLA A càrrec de l’artista faller Fede Alonso.

19.15 h. CANT D’ESTIL del Grup cant tradicional valencià “Cant i 
Més” de Gandia. 

11.30 h. Obertura de la FIRA TRADICIONAL VALENCIANA, amb 
passacarrer de tabal i dolçaina.

D’11.30 h a 14.00 h. ZONA INFANTIL RECREATIVA amb tallers, 
atraccions tradicionals i jocs de taula.

12.30 h. TITELLES a càrrec de la companyia La Inestable.

13.00 h. GRUP TROBADA. Actuació de l’alumnat del CEIP SEVERÍ TORRES.

De 17.00 h a 20.30 h. ZONA INFANTIL RECREATIVA amb tallers, 
atraccions tradicionals i jocs de taula.

De 17.00 h a 20.30 h. TALLER DEMOSTRATIU. CONSTRUCCIÓ D’UNA 
FALLA A càrrec de l’artista faller Fede Alonso.

17.30 h. TITELLES a càrrec de la companyia La Inestable.

19.00 h. TITELLES a càrrec de la companyia La Inestable.

12.00 h. Les WOT en concert, a continuació XÚQUERS DUO DJ SET amb 
la música més fresqueta. A l’escenari Poble Fester.

20.30 h.  LLÚCIA ROCK amb els grups: LIVER DAVIS, ÀLEX BLAT i 
L’HOME BRUT. Per acabar, comptarem amb el dj local Michael Gregor. A 
l’escenari Poble Fester.

12.00 h. Cara a cara d’agrupacions musicals. Entre L’ATRILET i FENT 
SOROLL. A l’escenari Poble Fester.

19.30 h. Homenatge al pop rock dels 80 i 90 amb la banda de versions  «IV 
CUATRO». A l’escenari Poble Fester. Horari

Divendres: de 19.30 h a 01.30 h.
Dissabte: d’11.00 h a 14.30 h. i de 19.00 h a 01.30 h.
Diumenge: d’11.00 h a 14.30 h. i de 19.00 h a 00.00 h.

De dilluns a dijous de 17.00 h a 21.30 h.
Divendres i dissabte de 10.30 h a 14.30 i de 17.00 a 00.00 h.
Diumenges  de 10.30 h a 14.30 h i de 17.00 h a 22.00 h.
Festius i vespres:
Divendres 2 i dissabte 3: de 17.00 h a 00.00 h.
Dilluns 5: de 17.00 h a 00.00 h. Fira sense soroll. Ens adaptem a les 
persones amb T.E.A. Aquest dia les atraccions tindran el so per baix 
de 80db perquè puguen també gaudir de les d’atraccions.
Dimarts 6: de 10.30 h a 14.30 h i de 17.00 h a 22.00 h.
Dimecres 7: de 17.00 h a 00.00 h.
Dijous 8: 10.30 h a 14.30 h i de 17.00 h a 22.00 h.
Dimarts 13: de 10.30 h a 14.30 h i de 17.00 h a 22.00 h.  Dia de 
l’infant amb preus reduïts a les atraccions.

Al parc de l’Estació
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«Joan Fuster, una vida il·lustrada» recorre la vida 
i l’obra de l’assagista, en catorze panells expositius, 
a partir de diversos documents del seu fons –textos 
manuscrits i mecanoscrits, articles de premsa, notes 
de treball i fitxes de lectura, cobertes de primeres 
edicions dels llibres que publicà, etc.–, amb 
atenció especial al seu arxiu fotogràfic, que il·lustra 
l’existència d’una personalitat tan observada, 
retratada i fotografiada. A la Biblioteca Municipal 
«Joan Fuster».

Rituals de foc i festa. Exposició de fotografies de David Cantillo. El foc és 
part del sentiment que sembla consumir. Qui no s’ha trobat alguna vegada 
absort, atiant el foc embolicat en el seu crepitar candent?  El foc és un 
historiador intens del món o, almenys, un actor recurrent. Les nostres festes 
són una foguera viva que manté el foc com abans el feien les vestals. A foc 
lent escombraries els preparatius fins a guarnir en flames la nit àlgida de 
la festa. Pretensiosos, ens vestim de dimonis i juguem amb el foc. Al nou 
local municipal al carrer Ramon y Cajal, 7. Horari especial: Diumenge 11 de 
desembre. Exposició cedida pel Museu Valencià d’Etnologia.


