juliol 2013
agost 2013

juliol
• de l’1 al 5 de juliol
Curs: Ciència i tecnologia dels materials ceràmics: reptes en el segle XXI
Lloc: Auditori Municipal de Vila-real, ermita Mare de Déu de Gràcia, Vila-real
Direcció: Juan B. Carda i Jordi Llop
Objectius: el curs proposat pretén donar una visió dels avanços actuals
en el camp de la ceràmica, tant en la vessant científica com tecnològica.
Un aspecte més a cobrir en el curs serà dedicar també un apartat a la ceràmica
tradicional i artística, que s’ha mantingut a les comarques de Castelló. El curs
es desenvoluparà al paratge
natural del Termet de Vila-real,
al voltant del riu Millars, lloc
emblemàtic i d’esbarjo amb què
compta la ciutat

• fins al 2 d’agost
20.00 h ESTIU ACTIU 2013. Activitats obertes i gratuïtes
• dilluns tai-txi
• dimarts iniciació kungfu
• dimecres tai-txi
• dijous iniciació kungfu
• divendres ioga bàsic
Activitats amb col·laboració de clubs esportius locals: associació Ling Tao i
club esportiu AM Maykun
• dissabte 6 de juliol
22.30 h Tradicional Bureo d’estiu a càrrec del
grup de danses El Raval
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• diumenge 7 de juliol
10.30 h Tradicional concert per a amenitzar el
porrat popular emmarcat dintre de la festa de la
Mare de Déu de Gràcia, en el qual la Banda de
Música de l’associació Unió Musical La Lira de
Vila-real ens oferirà un programa caracteritzat per
la frescura i varietat dels ritmes llatinoamericans
FESTA DE LA VISITACIÓ AL TERMET
Organitzat per les regidories de l’Ermita i Tradicions
07.30 h Eixida des de l’església Arxiprestal de la
Confraria del Rosari de la Divina Aurora
09.30 h Santa missa a l’ermita
10.00 h Processó amb la imatge de la Mare de
Déu de Gràcia
10.30 h Porrat popular amb orxata i fartons.
Seguidament, actuació de la banda Unió Musical La Lira
19.00 h Serenata a la Mare de Déu de Gràcia
• dilluns 8 de juliol

de 20.00 a 21.30 h Exhibició de capoeira
Organitzat per la Regidoria de Joventut

• dimarts 9 de juliol
18.00 h Taller de ceràmica per a menuts

19.00 h Practica el ball d’estiu

Classes de ball impartides per Jesús Fernández i Tere
Ruzafa, actuals campions d’Europa de txa-txa-txa

20.00 h Comença Setmana Tàrrega
Vegeu pàg. 12-13
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• dimecres 10 de juliol
22.00 h ASSUT CINEMA
Cicle: SCI-FI AMERICANA DELS 50
Ultimatum a la tierra (1951), de Robert Wise,
amb Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe, Sam Jaffe

18.00 h Patinatge a càrrec del Club Patí El

Madrigal: Joc de l’oca sobre patins (porteu els
patins i no us oblideu de les proteccions)
• dijous 11 de juliol
22.30 h Cinema d’estiu
Organitzat per la Regidoria de Proximitat
Pel·lícula triada pels fans de Cultura Vila-real en Facebook
• divendres 12 de juliol
Discover the Secrets of Nature!
Mitjançant jocs, senderisme interpretatiu, tallers
de reciclatge, jocs d’aigua i altres propostes d’oci
actiu descobrirem les meravelles de l’espai que
ens envolta, aprendrem a cuidar l’entorn i ens ho
passarem d’allò més bé amb activitats divertides i
sorprenents. I tot 100% en anglés amb professors
nadius o bilingües
Hora: 18.00 h a 19.00 h
Edat: xiquets i xiquetes que acaben de cursar
infantil (3-5 anys)
Punt de trobada: enfront de les Cavallerisses
Hora: 19.00 h a 20.00 h
Edat: xiquets i xiquetes que acaben de cursar
primària (6-11 anys)
Punt de trobada: enfront de les Cavallerisses
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• dissabte 13 de juliol
19.00 h Actuació de la Banda Jove

• diumenge 14 de juliol
I Workshop Grup Capoeira Brasil
d’11.00 h a 12.30 h classe de capoeira
de 13.00 h a 14.00 h demostració
Organitzat per la Regidoria de Joventut

20.00 h Teatre a càrrec del grup de teatre

TABOLA amb les obres: El boticari de Villarreal i De
sacristà a torero
• dilluns 15 de juliol

de 20.00 a 21.30 h Exhibició de capoeira
Organitzat per la Regidoria de Joventut

• dimarts 16 de juliol
18.00 h Taller de confecció de màscares per a
menuts

19.00 h Practica el ball d’estiu

Classes de ball impartides per Jesús Fernández i
Tere Ruzafa, actuals campions d’Europa de txa-txa-txa

• dimecres 17 de juliol
Matx d’improvisació
19.00 h El Matx d’improvisació és un joc espectacle
en què dos equips de jugadors/es han de crear
situacions teatrals amb un temps mínim de
preparació a partir d’unes consignes marcades per
l’àrbitre i desconegudes pels jugadors/es fins que
són llegides en públic.
En acabar cada improvisació, el públic vota amb
aquesta targeta que tens a les mans per aquell
equip que haja donat millor espectacle.
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• dimecres 17 de juliol
22.00 h ASSUT CINEMA
Cicle: SCI-FI AMERICANA DELS 50
Cuando los mundos chocan (1951), de Rudolph
Maté, amb Richard Derr, Barbara Rush, Peter
Hanson, Larry Keating
• dijous 18 de juliol
Cinema d’estiu
22.30 h Pel·lícula Los juegos del hambre
• divendres 19 de juliol
Discover the Secrets of Nature! II
Hora: 18.00 h a 19.00 h
Edat: xiquets i xiquetes que acaben de cursar
infantil (3-5 anys)
Punt de trobada: enfront de les Cavallerisses
Hora: 19.00 h a 20.00 h
Edat: xiquets i xiquetes que acaben de cursar
primària (6-11 anys)
Punt de trobada: enfront de les Cavallerisses
DIVENDRES A L’ASSUT
22.00 h Actuació musical: Vicent Colonques
Ray Colon, una vida en la música
• dissabte 20 de juliol
18.30 h Concert de clausura del XIX Curs
Francesc Tàrrega. Organitzat per la UNED

23.00 h Teatre valencià a càrrec de l’agrupació
coral Els XIII. Obres: El sant dels miracles, Nel·lo
Bacora i Dos parelletes de carambola
• diumenge 21 de juliol
19.00 h Ball d’estiu
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• dilluns 22 de juliol

de 20.00 a 21.30 h Exhibició de capoeira
Organitzat per la Regidoria de Joventut

• dimarts 23 de juliol
18.00 h Taller de pintar samarretes per a
menuts

19.00 h Practica el ball d’estiu

Classes de ball impartides per Jesús Fernández i
Tere Ruzafa, actuals campions d’Europa de txa-txa-txa

22.00 h Porrat popular a l’església major Sant Jaume
23.00 h Toc de l’Ave Maria repicat

Organitzat per Amics de les Campanes
Col·labora la Unió Musical La Lira

00.00 h Tradicional concert oferit l’avantvespra

de Sant Jaume, des del simolet del campanar, en
el qual els tocs de campanes s’alternen amb la
música de la banda de la Unió Musical la Lira de
Vila-real
Lloc: campanar de l’església major Sant Jaume

• dimecres 24 de juliol
18.00 h Patinatge a càrrec del Club Patí
El Madrigal: Recerca pirata a patins (porteu els
patins i no us oblideu de les proteccions)
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• dimecres 24 de juliol
22.00 h ASSUT CINEMA
Cicle: SCI-FI AMERICANA DELS 50
El enigma de otro mundo (1951), de Christian
Nyby, amb Kenneth Tobey, Margaret Sheridan,
Dewey Martin, James Arness
• dijous 25 de juliol
18.30 h FESTA DE L’ENTREPÀ GEGANT
Organitzat per la Regidoria de Turisme
La Societat Gastronòmica de Vila-real, amb la
col·laboració de la Regidoria de Turisme, enguany
vol superar el seu propi rècord i elaborar un entrepà
gegant de més de 165 metres, amb la inestimable
ajuda dels assistents, grans i menuts, que podran
gaudir d’una vesprada de diversió. La festa acabarà
amb la tradicional guerra de globus d’aigua. Farem
un entrepà de primera!
Cinema d’estiu
Patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística
22.30 h Rompe Ralph
• divendres 26 de juliol
Discover the Secrets of Nature! III
Hora: 18.00 h a 19.00 h
Edat: xiquets i xiquetes que acaben de cursar
infantil (3-5 anys)
Punt de trobada: enfront de les Cavallerisses
Hora: 19.00 h a 20.00 h
Edat: xiquets i xiquetes que acaben de cursar
primària (6-11 anys)
Punt de trobada: enfront de les Cavallerisses
DIVENDRES A L’ASSUT
22.00 h Actuació musical: Ker CasaAfrica
8

• dissabte 27 de juliol
19.30 h Grupo de Coros y Danzas Virgen de la
Salceda. Peña la Almazara
• diumenge 28 de juliol
19.00 h Ball d’estiu
• dilluns 29 de juliol

de 20.00 a 21.30 h Exhibició de capoeira
Organitzat per la Regidoria de Joventut

• dimarts 30 de juliol
18.00 h Taller de confecció de potatos per a
menuts

19.00 h Practica el ball d’estiu.

Classes de ball impartides per Jesús Fernández i
Tere Ruzafa, actuals campions d’Europa de txa-txa-txa
• dimecres 31 de juliol
Matx d’improvisació
19.00 h El Matx d’improvisació és un joc
espectacle en què dos equips de jugadors/es han
de crear situacions teatrals amb un temps mínim
de preparació a partir d’unes consignes marcades
per l’àrbitre i desconegudes pels jugadors/es fins
que són llegides en públic.
En acabar cada improvisació, el públic vota amb
aquesta targeta que tens a les mans per aquell
equip que haja donat millor espectacle.

22.00 h ASSUT CINEMA

Cicle: SCI-FI AMERICANA DELS 50
La guerra de los mundos (1952), de Byron
Haskin amb Gene Barry, Ann Robinson,
Les Tremayne, Henry Brandon
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ACTIVITATS DEL COL·LECTIU MEDIAMBIENTAL EL TERMET
• de l’1 al 30 de juliol
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: “L’excursionisme i la natura”
Lloc: CEA El Termet
Es podrà visitar els dies que es fan activitats en el CEA El Termet
Organitza: Centre Excursionista Vila-real, CEA El Termet
• dimarts 9 de juliol

de 22.00 a 23.30 h Projecció del documental The Cove sobre denúncia
mediambiental. Debat obert posterior
Lloc: CEA El Termet. Organitza: Abel Campos Micó, CEA El Termet

• dimecres 10 de juliol
de 22.00 a 23.30 h Itinerari nocturn
Punt de trobada: CEA El Termet
Introducció al coneixement dels amfibis. Xarrada i passeig pels voltants del Termet
Lloc: CEA El Termet. Organitza: GER, CEA El Termet Centre Excursionista Vila-real
• dijous 11 de juliol
19.00 h Xarrada debat sobre transgènics, sobirania alimentària i consum responsable
Lloc: CEA El Termet. Organitza: Perifèries
• dimecres 17 de juliol

de 19.00 a 21.00 h

Itinerari pel paratge de l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia
Punt de trobada: CEA El Termet
Importància cultural, religiosa, mediambiental i històrica de l’ermita. La Casa de l’Assut. El
Museu Etnològic, el molí. Organitza: CEA El Termet, Centre Excursionista Vila-real
• dijous 18 de juliol
19.00 h Xarrada debat sobre participació ciutadana en la millora dels nostres rius.
Lloc: CEA El Termet. Organitza: Fundació Limne, Club Kaiac
• dimarts 23 de juliol
22.00 a 23.30 h Projecció del documental Akuntsu: morir matando, sobre
l’extermini indígena i la deforestació. Debat posterior sobre la temàtica plantejada
Lloc: CEA El Termet. Organitza: Abel Campos Micó, CEA El Termet
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• dimecres 24 de juliol
de 19.00 a 21.00 h Itinerari pel riu Millars i l’anellament científic d’aus
Punt de trobada: CEA El Termet
Activitat d’anellament d’aus. Observació de la vegetació característica del bosc de ribera i
l’ aprofitament de les aigües del riu Millars
Organitza: CEA El Termet, Centre Excursionista Vila-real
• dijous 25 de juliol
19.00 h Xarrada debat sobre energies: el problema del fracking (tècnica
d’explotació petrolífera) i el MAT (línia de molt alta tensió)
Lloc: CEA El Termet. Organitza: Plataforma NO MAT de Vilafamés
• dimarts 30 de juliol
22.00 a 23.30 h Projecció del documental Comprar, tirar, comprar.
Denúncia sobre el consum irresponsable. Debat obert posterior sobre la
temàtica plantejada
Lloc: CEA El Termet. Organitza: Abel Campos Micó, CEA El Termet
• dimecres 31 de juliol
de 19.00 a 21.00 h De la Mare de Déu de Gràcia a Sta. Quitéria. Transsecte ornitològic
Punt de trobada: CEA El Termet
L’aprofitament de les aigües, els molins i les séquies. Observació del canvi del paisatge i
els diferents tipus de vegetació al llarg de l’itinerari. Reconeixement d’aus pel seu cant
Organitza: Grup AU, Centre Excursionista Vila-real, CEA El Termet
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Setmana Tàrrega

Classes magistrals, conferències i concerts del 8 al 14 de juliol a Vila-real
La Setmana Tàrrega és un festival internacional organitzat per l’Institut per
al Desenvolupament Musical (IDM) amb el patrocini de l’Il·lm. Ajuntament de
Vila-real. El seu principal objectiu és difondre l’obra completa de Francesc
Tàrrega des de la seua terra natal. Es tracta de l’únic festival en tot el món en què
anualment s’interpreta la integral de les composicions del músic vila-realenc.
Juntament amb els concerts de la integral se celebren classes magistrals,
conferències, taules redones i altres activitats que completen una setmana
d’esdeveniments entorn de la figura del mestre Tàrrega i la guitarra de concert

Programació juliol 2013

Dilluns 8, 20.00 h Conferència: “Materials essencials per als guitarristes”
amb Juan Grecos (inscrits classes magistrals)
Dimarts 9, 20.30 h Conferència: “Francesc Tàrrega: relació biogràfica entre vida
i obres” amb Adrián Rius (entrada lliure)
Dimecres 10, 20.30 h Taula redona: “Tàrrega i els seus deixebles” amb
Domingo Tárrega (moderador), Jorge Orozco, Damián Valent, Carlos Jaramillo
(entrada lliure)
Dijous 11, visita dels participants a la casa natal de F. Tàrrega i el Museu de la
Ciutat (exposició Tàrrega) (inscrits classes magistrals)
Divendres 12, 20.30 h Integral Tàrrega: Concert I (entrada lliure)
Dissabte 13, 21.30 h Integral Tàrrega: Concert II (entrada lliure)
Domingo 14, 20.30 h Integral Tàrrega: Concert III (entrada lliure)
Ermita de la Mare de Déu de Gràcia
CLASSES MAGISTRALS: del 8 al 14 de juliol de 2013
(veure bases i informació web Setmana Tàrrega)
David Eres Brun : 8 i 9 de juliol
Carlos Bonell: 10 i 11 de juliol
Anders Clemens Øien: 12, 13 i 14 de juliol
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Més informació:
Pàgina web Setmana Tàrrega: www.semanatarrega.com
Facebook Setmana Tàrrega: facebook.com/semanatarrega
Twitter Setmana Tàrrega: twitter.com/Setmana_Tarrega
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• divendres 9 d’agost
17.00 h Obertura. Rebuda de participants
18.30 h Cercaviles MALABARA’T (xancuts, malabaristes, monocicles..) *Eixida des de la
rotonda de l’arc fins a l’ermita
19.30 h Espectacle familiar. Cia. MALABREIKERS (plaça de l’ermita)
20.30 h Microespectacles de carrer
22.00 h CABARET MALABARA’T (plaça de l’ermita)
00.00 h RENEGADES
• dissabte 10 d’agost (pinar superior de l’ermita)
11.00 h a 14.00 h TALLERS FORMATIUS (iniciació i especialitats) Impartits per professionals
del circ i professors de les escoles més importants
12.00 h BAMBOLLES DE SABÓ GEGANTS (Desiderato)
18.00 h RULOCLOWN El espectáculo (Mèxic) *L’espectacle està conformat per una sèrie
d’esquetxos que involucren una fusió de tècniques de circ com l’art clown, malabars,
acrobàcies, dansa i pantomima. Raul Zamora Franco Ruloclown*
*Becari del Programa Creadors amb trajectòria arts de circ art del pallasso 2012–2016 del
Fons Nacional per a la Cultura i les Arts
19.00 h ACTUACIÓ COLLA XANCUTS BABAROTS (Alcalà de Xivert)
19.30 h Microespectacle. Alba Blanco i Xavi Castelló són KAKOS (Trapecio a dos)
20.30 h CORAL CLOWN
22.00 h GRAN GALA MALABARA’T
Amb números de barrets, anelles, contorsió, pilotes de rebot, masses, monocicle girafa,
cèrcol volant i un presentador amb molta gràcia
00.00 h Batucada Sambalea
01.30 h DJ MALABARA’T
• diumenge 11 d’agost
12.00 h OLIMPÍADA MALABARA’T (Malabars a l’aire)
14.00 h DINAR POPULAR PARTICIPANTS
18.00 h Cia. LA FINESTRA CIRC presenta La familia ROMANESKU (plaça de l’ermita) *Una
família d’allò més peculiar passarà per la plaça de la nostra trobada i ens deixarà una
proposta estètica arriscada de Nou Circ amb música, malabars, acrobàcies i humor gestual
que diverteix, admira i esgarrifa el públic i deixa lloc a la reflexió
19.00 h Comiat i tancament
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agost
• dijous 1 d’agost
Cinema d’estiu
22.30 h Pel·lícula Intocable

• divendres 2 d’agost
Crazy Science!
Un laboratori per a experimentar la ciència més
divertida. Un taller íntegrament en anglés per a
despertar la curiositat dels més joves i descobrir-los
el costat més atractiu de la ciència amb experiments
adaptats al continguts de primària. I per al més
menuts (infantil), sessions on posaran a prova els
seus sentits amb experiències sensorials.
Una oportunitat per a potenciar les competències
orals de la llengua en un context dinàmic i atractiu
que permet millorar la motivació.
Hora: 18.00 h a 19.00 h
Edat: xiquets i xiquetes que acaben de cursar
infantil (3-5 anys)
Punt de trobada: enfront de les Cavallerisses
Hora: 19.00 h a 20.00 h
Edat: xiquets i xiquetes que acaben de cursar
primària (6-11 anys)
Punt de trobada: enfront de les Cavallerisses

de 9.00 a 00.00 h Adoració nocturna a
l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia
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• divendres 2 d’agost
DIVENDRES A L’ASSUT
22.00 h Actuació musical: ANACRÒNICS

• dissabte 3 d’agost
20.00 h Actuació del grup de danses L’Anguila

• diumenge 4 d’agost
23.00 h Zona X

19.00 h Ball d’estiu
• dilluns 5 d’agost
Crazy Science! II
Hora: 18.00 h a 19.00 h
Edat: xiquets i xiquetes que acaben de cursar
infantil (3-5 anys)
Punt de trobada: enfront de les Cavallerisses
Hora: 19.00 h a 20.00 h
Edat: xiquets i xiquetes que acaben de cursar
primària (6-11 anys)
Punt de trobada: enfront de les Cavallerisses
• dimarts 6 d’agost
18.00 h Taller de confecció de carioques i
malabars per a menuts
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• dimecres 7 d’agost
18.00 h Patinatge a càrrec del Club Patí El
Madrigal: Joc de l’oca sobre patins (porteu els
patins i no us oblideu de les proteccions)

22.00 h ASSUT CINEMA

Cicle: SCI-FI AMERICANA DELS 50
La invasión de los ladrones de cuerpos (1956),
de Don Siegel, amb Kevin McCarthy,
Dana Wynter, Larry Gates, Carolyn Jones

• dijous 8 d’agost
Cinema d’estiu
Patrocinat per la Regidoria de Normalització
Lingüística
22.30 h Hotel Transylvania
• divendres 9, dissabte 10 i diumenge 11
d’agost
MALABARA’T
III Trobada de Malabaristes
Ermita de la Mare de Déu de Gràcia
Vegeu pàg. 14
• dilluns 12 d’agost

de 20.00 a 21.30 h Exhibició de capoeira
Organitzat per la Regidoria de Joventut

• dimarts 13 d’agost
18.00 h Taller de ceràmica per a menuts
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• dimecres 14 d’agost
Matx d’improvisació
19.00 h El Matx d’improvisació és un joc espectacle
en què dos equips de jugadors/es han de crear
situacions teatrals amb un temps mínim de
preparació a partir d’unes consignes marcades per
l’àrbitre i desconegudes pels jugadors/es fins que
són llegides en públic.
En acabar cada improvisació, el públic vota amb
aquesta targeta que tens a les mans per aquell
equip que haja donat millor espectacle.

22.00 h ASSUT CINEMA

Cicle: SCI-FI AMERICANA DELS 50
Planeta prohibido (1957), de Herman Hoffman,
amb Walter Pidgeon, Anne Francis,
Leslie Nielsen, Warren Stevens
• dijous 15 d’agost
Cinema d’estiu
22.30 h Pel·lícula: Los miserables

• divendres 16 d’agost
Crazy Science! III
Hora: 18.00 h a 19.00 h
Edat: xiquets i xiquetes que acaben de cursar
infantil (3-5 anys)
Punt de trobada: enfront de les Cavallerisses
Hora: 19.00 h a 20.00 h
Edat: xiquets i xiquetes que acaben de cursar
primària (6-11 anys)
Punt de trobada: enfront de les Cavallerisses
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• divendres 16 d’agost
DIVENDRES A L’ASSUT
22.00 h Actuació musical: Rondalla del Raval
• dissabte 17 d’agost
FESTA DEL FANALET
18.00 h Taller de preparació dels melons per a
la festa
21.00 h Sopar de pa i porta
22.30 h Festa del Fanalet amb la tradicional
encesa
• diumenge 18 d’agost
19.00 h Ball d’estiu
• dilluns 19 d’agost

de 20.00 a 21.30 h Exhibició de capoeira
Organitzat per la Regidoria de Joventut

• dimarts 20 d’agost
18.00 h Taller de pintar samarretes per a
menuts

22.00 h Assaig popular del ball de plaça.
A càrrec del grup de danses El Raval

• dimecres 21 d’agost
18.00 h Patinatge a càrrec del Club Patí
El Madrigal: Recerca pirata a patins (porteu els
patins i no us oblideu de les proteccions)
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• dimecres 21 d’agost
22.00 h ASSUT CINEMA
Cicle: SCI-FI AMERICANA DELS 50
El increíble hombre menguante (1958),
de Jack Arnold, amb Grant Williams, Randy Stuart,
April Kent, Paul Langton

22.00 h Assaig popular del ball de plaça.
A càrrec del grup de danses El Raval

• dijous 22 d’agost
Cinema d’estiu
22.30 h Pel·lícula: Crepúsculo: Amanecer Parte II

• divendres 23 d’agost
Crazy Science! IV
Hora: 18.00 h a 19.00 h
Edat: xiquets i xiquetes que acaben de cursar
infantil (3-5 anys)
Punt de trobada: enfront de les Cavallerisses
Hora: 19.00 h a 20.00 h
Edat: xiquets i xiquetes que acaben de cursar
primària (6-11 anys)
Punt de trobada: enfront de les Cavallerisses
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• divendres 23 d’agost
DIVENDRES A L’ASSUT
22.00 h Actuació musical: Pau Alabajos
(Recitant a Estellés)

• dissabte 24 d’agost
19.00 h 26é Concurs Internacional de Reclam
Bucal. Organitzat per la Regidoria de Normalització
Lingüística i Tradicions

• diumenge 25 d’agost
19.30 h Actuació del grup de danses El Raval

• dilluns 26 d’agost
22.00 h Assaig popular del ball de plaça
A càrrec del grup de danses El Raval
Autobús gratuït per anar al Termet aquest estiu
Aquest bus llançadora a l’ermita uneix cada dia, de dilluns a diumenge, Carmelites
amb el Termet, i té una única parada a la zona del Cementeri. La freqüència de
l’autobús és de 15 minuts.
Durant el mes de juliol l’horari serà de 17.00 h* a 00.00 hores
Durant el mes d’agost l’horari serà de 10.00 h* a 00.00 hores
* Els dies que hi ha actuacions abans de l’horari habitual, el bus comença la ruta
mitja hora abans de les actuacions.
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• a partir del dijous 11 de juliol
de 19.00 a 20.30 h Tots els dijous de juliol i agost, al Museu Etnològic El
Termet, es realitzaran unes visites guiades i teatrades per les diferents sales
del museu, a càrrec de la companyia teatral VISITANTS. ENTRADA LLIURE.
Horari de visita al museu: de dimarts a dissabte de 18.30 a 21.00 h
i diumenge d’11.00 a 13.30 h
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Ermita
Museu Etnològic i de Ceràmica
Alberg
Assut i Casa de l’Assut

5 CEA el Termet

5
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www.facebook.com/CulturaVilareal
twitter.com/culturavilareal
http:// cultura.vila-real.es
Edita i coordina:
Cultura

Amb la col·laboració de:

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 h
dimecres de 16.00 a 19.00 h
Traducció:
Normalització Lingüística i Tradicions
normalitzacio@ajvila-real.es
l’organització es reserva el dret d’alterar la programació

disseny: drip studios • www.dripstudios.es

Av. la Murà, 1 • 12540 Vila-real • Tel. 964 547 200
auditori@ajvila-real.es

