
Exercicis de 
tonificació sense risc
Dimarts 12 de juliol
19.30 h
Lloc: CEA El Termet
Totes les edats. Dificultat baixa

Estiraments i exercicis de fer per casa. 
Vine i participa amb nosaltres.
Organitza: Centre Excursionista 
Vila-real (CEV) 
Col·labora: Educació 

III Cursa Nocturna 
Creu Roja Vila-real
Dissabte 2 de juliol
Cursa infantil a les 20.00 h
Cursa absoluta a les 22.15 h
Lloc: ermita Mare de Déu de 
Gràcia

Organitzen: Creu Roja Vila-real, 
Ajuntament de Vila-real i SME

XIV Serenata a la 
Mare de Déu de Gràcia
Dissabte 2 de juliol
19.30 h
Lloc: ermita Mare de Déu de 
Gràcia

Organitzen: Termet i Tradicions

Festa de la Mare 
de Déu de Gràcia al 
Termet
Diumenge 3 de juliol
Lloc: ermita Mare de Déu de 
Gràcia

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. Tradicional concert de l’Associació 
Unió Musical La Lira de Vila-real
Organitzen: Termet i Tradicions

Bureo tradicional
Dissabte 2 de juliol
21.30 h
Lloc: jardí de Jaume I

Trobada per a gaudir a la fresca de la 
música i el ball tradicional. Sopar de pa i 
porta i després bureo.
Organitza: Grup de Danses El Raval
Col·labora: Cultura

Balls tradicionals
Dissabte 9 de juliol
19.30 h
Lloc: plaça del Pastoret

El Raval ens oferirà una mostra de balls 
i músiques de la tradició valenciana 
fruit en molts dels casos de l’important 
treball de recerca que porten a terme a 
les nostres comarques. 
Organitza: Grup de Danses El Raval
Col·labora: Cultura 

CINEMA D’ESTIU
Avions: equip de rescat
En valEncià

Dijous 7 de juliol
22.30 h
Lloc: el Termet

Història d’una colla d’avions d’elit que 
protegeixen l’històric Parc Nacional de 
Piston Peak d’un incendi atroç. 
Organitza: Normalització Lingüística

Obra de teatre
La mare quina nit
Dissabte 9 de juliol
23.00 h
Lloc: plaça del Pastoret

Comèdia còmica: Un matrimoni en 
què la sogra es posa en allò que no li 
importa i no els deixa viure.
Organitza: ELS XIII
Patrocina: Cultura

Intercanvi entre la 
Banda Juvenil de 
la Unió Musical La 
Lira de Vila-real i  
l’Orquestra del Lledó 
International School 
Center
Diumenge 10 de juliol
11.00 h
Lloc: ermita de la Mare de Déu 
de Gràcia

Concert de cloenda del projecte 
d’intercanvi entre les escoles de 
música de la Unió Musical La Lira i el 
Lledó International School Center, en 
el qual s’oferirà un programa basat 
en la genuïna música de Broadway, 
amb obres de Harry Warren, George 
Gershwin i Leonard Bernstein.
Organitzen: Unió Musical La Lira i 
Lledó International School Center
Col·laboren: Cultura , Tradicions i 
Fundació Caixa Rural de Vila-real 

El riu Millars 
protagonista
Dimarts 5 de juliol
19.00 h
Lloc: CEA El Termet
Totes les edats. Dificultat baixa

Passeig des de l’Assut de l’ermita al 
molí de l’ermita amb el comentari de 
la vegetació de ribera. Visita al molí de 
l’Ermita. Duració 1.30 h
Organitza: Associació 
Cultural El Bressol

MEMORIAL DEMOCRÀTIC 
“METRALLA”
Fins al 21 d’agost
Horari: de dimarts a dissabte de 
10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h 
Diumenge de 10.00 a 13.00 h
Dilluns i festius tancat
Lloc: MUSEU DE LA CIUTAT Casa de Polo

Organitza: Museus

Tai-txi al Termet
Dimarts i dijous de juliol
10.00 i 20.00 h
Lloc: plaça del Pastoret

Taller pràctic per a aprendre els 
principis bàsics per a la pràctica del 
tai-txi, dins d’un context enfocat 
a la salut (correcció postural, 
respiració, relaxació…).
Organitza: SME

Ioga al Termet
Dilluns i dimecres de juliol
20.00 h
Lloc: plaça del Pastoret

Taller per a aprendre la base d’aquesta 
pràctica mil·lenària.
Organitza: SME

Capoeira
Dimarts i dijous del 5 de juliol 
al 29 de setembre 
19.00 h
Lloc: dimarts a l’Espai Jove, 
dijous a la plaça de l’Alberg 
(ermita)
Inscripcions a l’Espai Jove

La capoeira és un esport, és música, és 
ball, és coordinació, és diversió…
Organitzen: Joventut i Associació 
ACAHD Grup Capoeira Brasil

juliol
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Cinefòrum ambiental: 
Océanos de plástico
Dimarts 12 de juliol
22.00 h
Lloc: CEA El Termet

Som sols la tercera generació que 
utilitza el plàstic de forma massiva. 
A hores d’ara aquest producte s’ha 
convertit en un problema no sols 
per al medi ambient terrestre sinó 
també marí.
Organitza: Abel Campos
Col·labora: Educació 

Jocs tradicionals
Dimecres 13 de juliol 
18.30 h
Lloc: plaça del Pastoret

Jocs tradicionals per a tota la família. 
És igual l’edat que tingues, t’esperem. 
Seràs capaç de completar el passaport?
Organitza: Tradicions

Edita i coordina la Regidoria de Cultura 
Av. Murà, 1 • 12540 Vila-real 
Tel. 964 547 200 • auditori@vila-real.es 
Horari d’atenció al públic 
de dilluns a divendres, de 10 a 14 h 
Col·labora 
Normalització Lingüística 
Museus
Disseny i maquetació
Drip Studios
Fotografies
© dels seus autors

www.cultura.vila-real.es L’organització es reserva el dret d’alterar la programació.

se-
tem-
bre

Pregó anunciador de 
les festes del Rosari
Diumenge 25 de setembre
19.00 h
Lloc: Auditori Municipal Músic 
Rafael Beltrán Moner

Actuaran el Cor Juvenil de l’Associació, 
el Grup de Danses El Roser, xiquets 
i joves de l’associació. Es farà el 
lliurament de premis del concurs de 
dibuix i pregó anunciador de festes.
Organitza: Associació de Filles de 
Maria del Rosari
Col·labora: Cultura

Correllengua Cívic
Divendres 30 de setembre
19.30 h
Lloc: des del c/ Bayarri fins a la 
plaça Major

Es realitzarà una cercavila fins a la plaça 
Major, on es llegirà el manifest del 
Correllengua 2016. Tot seguit, concert 
de Pau Alabajos
Organitzen: Normalització 
Lingüística, Joventut i ACPV

Olis Isabel Ahís
Del 16 de setembre al 2 
d’octubre
Inauguració: divendres 16 de 
setembre a les 20.00 h
de dilluns a dissabte de 17 a 21 h
Lloc: Casa de l’Oli 

Llenços on es plasma la figura, en 
diferents edats i entorns. Olis que dibuixen 
amb detall els diferents traços de la vida.
Organitza: Museus

Real Jazz
23, 24 i 25 de setembre
Lloc: el Casino

Organitza: Cultura
Col·laboren: Caixa Rural, 12 Notes 
i el Casino

Ball de plaça
Dijous 8 de setembre
20.30 h
Lloc: plaça de la Vila

Esteu tots convidats a participar en la 
nostra dansa i la nostra festa.
Organitza: Grup de Danses El Raval
Col·labora: Cultura 

MUSEU ETNOLÒGIC 
“EL TERMET”
Horari juliol i agost: 
Dissabte de 11.00 a 13.00 h i de 
18.00 a 20.30 h 
Diumenge de 11.00 a 13.00 h



Assajos populars del 
ball de plaça
9, 10 i 11 d’agost
22.30 h
Lloc: plaça del Pastoret

Assajos populars per tal d’ensenyar 
i de practicar les evolucions i les 
passades del nostre ball de plaça
Organitza: Grup de Danses El Raval
Col·labora: Cultura 

Dia de la Joventut
Divendres 12 d’agost
18.00 h
Lloc: CEA El Termet

Activitats per a la interrelació entre els 
joves de la ciutat.
Organitza: Joventut

Jocs del món
Divendres 12 d’agost
18.30 h
Lloc: CEA El Termet

Gaudirem de molts i variats jocs que 
ens faran realitzar un viatge lúdic arreu 
del món.
Organitza: Joventut

Festa del fanalet
Dissabte 13 d’agost
18.00 h
Lloc: plaça del Pastoret

Amb melons d’Alger confeccionarem 
els fanalets 
21.00 h Sopar de pa i porta
22.30 h Encesa dels fanalets i volta 
del sereno entonant les cançons 
tradicionals. En acabar repartirem 
orxata i fartons als participants.
Organitzen: Grup de 
Danses El Raval i Tradicions

“Viatge pel meu 
país”. Fotografies de 
Joan Antoni Vicent 
sobre el llibre de 
Joan Garí.
Del 3 de setembre 
al 27 de novembre
Inauguració: 3 de setembre, 18.00 h
Horari: de dimarts a dissabte de 
10 a 13 h i de 17 a 20 h 
Diumenge de 10 a 13 h
Dilluns i festius tancat
Lloc: MUSEU DE LA CIUTAT Casa de Polo

Exposició de fotografies de Joan 
Antoni Vicent sobre el llibre de Joan 
Garí titulat Viatge pel meu país.
Joan Antoni és un fotògraf minuciós, 
que sap que el secret de la geometria 
es troba igual en els meandres del 
rostre d’un ancià que en les regularitats 
d’un paisatge sotmés al rigor de la seua 
mirada.
Organitza: Turisme 
Col·labora: Museus

Tai-txi al Termet
Dimarts i dijous d’agost
10.00 h
Lloc: plaça del Pastoret

Taller pràctic per a aprendre els 
principis bàsics per a la pràctica del 
tai-txi.
Organitza: SME

agost se-
tem-
bre

CINEMA D’ESTIU
Els mínions
En valEncià 
Dijous 4 d’agost
22.30 h
Lloc: el Termet

Els mínions no saben conservar 
malvats, per això ara estan sols i 
deprimits. Kevin i dos amics ixen 
a buscar un nou líder i van a parar 
a la gran trobada de superdolents 
d’Orlando, on la malvada Scarlet els fa 
un encàrrec reial.
Organitza: Normalització Lingüística

CINEMA D’ESTIU
Tomorrowland
En castEllà 
Dijous 14 de juliol
22.30 h
Lloc: el Termet

Units pel mateix destí, una adolescent 
intel·ligent i optimista, plena de curiositat 
científica, i un antic xiquet prodigi 
inventor, fastiguejat per les desil·lusions 
s’embarquen en una perillosa missió per 
salvar a la humanitat. 
Organitza: Cultura

CASINO CINEMA
15, 22 i 29 de juliol
22.30 h
Lloc: terrassa del Casino Gastro 
Club Social

Gaudeix de les nits d’estiu del cine 
clàssic sota les estrelles. 
Organitza: Gastroci R&S SL
Col·laboren: Cultura, Fundació Caixa 
Rural, Efecte, Ambar i Coca-Cola 

CASINO CINEMA
5, 12 i 19 d’agost
22.30 h
Lloc: terrassa del Casino Gastro 
Club Social

Gaudeix de les nits d’estiu del cine 
clàssic sota les estrelles.  
Organitza: Gastroci R&S SL
Col·laboren: Cultura, Fundació Caixa 
Rural, Efecte, Ambar i Coca-Cola 

CINEMA D’ESTIU
Anacleto agente secreto
En castEllà 
Dijous 28 de juliol
22.30 h
Lloc: el Termet

Adolfo, un jove d’uns trenta anys, 
avorrit i amb poca ambició, treballa de 
guàrdia de seguretat. Però la desgràcia 
travessa el seu destí. D’un dia per l’altre 
el deixa la seua nóvia de sempre i, a 
més, descobreix que el seu pare té una 
doble identitat. És un agent secret en 
hores baixes que va tancar Vázquez 
(un criminal perillós) fa trenta anys i ara 
acaba d’escapar de la presó.
Organitza: Cultura

CINEMA D’ESTIU
Marte
En castEllà 
Dijous 11 d’agost
22.30 h
Lloc: el Termet

Durant una missió tripulada a Mart, 
l’astronauta Mark Watney és donat per 
mort després d’una terrible tempestat i 
abandonat per la tripulació. 
Organitza: Cultura

CINEMA D’ESTIU
El viaje de Arlo
En castEllà 
Dijous 25 d’agost
22.30 h
Lloc: el Termet

Què haguera passat si l’asteroide que 
va canviar per sempre la vida en la 
Terra haguera esquivat el planeta i els 
dinosaures no s’hagueren extingit mai? 
Organitza: Cultura

Xarrada“El mosquit tigre” 
Dimarts 19 de juliol
19.30 h
Lloc: CEA El Termet

Xarrada informativa  on s’aprofundeix 
en el coneixement del mosquit tigre. 
Prevenció i lluita. En finalitzar l’activitat 
soparem de pa i porta per a després 
poder disfrutar de l’itinerari nocturn.
Organitza: CÀDEC
Col·labora: Educació 

Aprofitament 
d’aigües i anellament 
científic d’aus
Dimarts 26 de juliol
19.30 h
Lloc: CEA El Termet

Itinerari pel bosc de ribera on 
descobrirem la vegetació mediterrània 
i l’aprofitament de les aigües del 
riu Millars i es realitzarà un taller 
d’anellament científic d’aus. En 
finalitzar l’activitat soparem de pa i 
porta per a després poder disfrutar del 
documental Planeta humano.
Organitzen: AVEADS i grup AU
Col·labora: Educació 

Malabara’t
29, 30 i 31 de juliol
Lloc: ermita de la Mare de Déu 
de Gràcia

Cercavila circense d’obertura, 
espectacles de vesprada, cabaret, 
batucada…
Tallers infantils i adults, espectacles de 
vesprada, Orquestra Gipsy Ska, gran 
gala, DJ Purpurina, renegades.
Olimpíada Malabara’t, dinar popular i 
espectacle de cloenda
Organitza: AMACA- Associació de 
Malabaristes de Castelló
Col·labora: Cultura 

II Cloenda curs de cor 
Filles M. del Rosari i 
Acadèmia Xémbolo
Dissabte 23 de juliol
11.00 h
Lloc: plaça del Pastoret

Jornada lúdica i familiar amb diferents 
activitats amb música, ball i jocs 
tradicionals. També comptarem amb 
l’actuació del cor de l’Associació de 
Filles de M. del Rosari
Organitzen: Associació de Filles de 
M. del Rosari i Acadèmia Xèmbolo
Col·labora: Joventut 

Itinerari nocturn
Dimarts 19 de juliol
22.00 h
Lloc: CEA El Termet

Itinerari nocturn pels voltants del 
paratge del Termet. Escolta d’aus 
rapinyaires nocturnes, amfibis, 
quiròpters…
Imprescindible dur llanterna. 
Organitzen: GER- Ecologistes en 
Acció, CÀDEC
Col·labora: Educació 

Concert de l’antevigília 
de Sant Jaume
Dissabte  23 de juliol
22.30 h
Lloc: església arxiprestal 
major Sant Jaume

Toc de l’avemaria repicada i tot seguit 
el tradicional concert de l’antevigília 
de Sant Jaume des del cimbolet 
del campanar, en el qual els tocs de 
campanes s’alternen amb la música 
de la Banda de Música UM La Lira de 
Vila-real.
Organitzen: Tradicions 
i Unió Musical La Lira

Plectre a la fresca
juliol
dia 22, 22.00 h, plaça Major
dia 23, 19.00 h, Auditori Municipal 
Músic Rafael Beltrán Moner
dia 24,12.00 h, Sala d’actes de la Caixa Rural 

Organitza: Orquestra de Pols i Pua 
Francesc Tàrrega
Patrocina: Cultura 

Cinefòrum ambiental: 
Planeta humano
Dimarts 26 de juliol
22.00 h
Lloc: CEA El Termet

Coneixes els habitants del nostre 
cos? Aquest documental et 
descobrirà el funcionament del 
planeta humà i aprofundirà en els 
éssers vius que l’habiten.
Organitza: Abel Campos
Col·labora: Educació 

CINEMA D’ESTIU
Atrapa la bandera
En valEncià 
Dijous 21 de juliol
22.30 h
Lloc: el Termet

Un milionari texà vol colonitzar la 
Lluna i explotar tots els seus recursos. 
Mike Goldwing, un xiquet de 12 anys, 
farà tot el possible per parar-lo, amb 
l’ajuda de la seua amiga, el seu avi i un 
camaleó robotitzat.
Organitza: Normalització Lingüística

juliol

Intercanvi de bandes 
de música
Diumenge 17 de juliol
11.00 h
Lloc: Per determinar

Concert emmarcat en la 12a campanya 
d’intercanvis musicals de la Federació 
de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana, en el qual s’oferirà un 
programa compartit amb la banda 
convidada.
Organitzen: Unió Musical La Lira 
i Societat Musical Santa Cecília 
d’Almenara
Col·laboren: Cultura i Fundació 
Caixa Rural de Vila-real

Exposició de la 23a 
Mostra del concurs 
de fotografies
“El món del parany”
Del 3 a l’11 de setembre
Inauguració: 3 de setembre, 18.00 h
Horari: de dilluns a diumenge 
de 19.00 a 21.00 h
Lloc: Casa de l’Oli 

Organitza: APAVAL
Col·labora: Museus 

Exposició 
“Entre l’abstracció 
geometritzant i la 
figuració gestual”
Del 3 de setembre al 27 de novembre
Inauguració: dissabte 3 de 
setembre a les 18.00 h
Horari: de dimarts a divendres 
de 17.00 a 20.00 h
Dissabte de 10.00 a 13.00 h i de 
17.00 a 20.00 h
Diumenge de 10.00 a 13.00 h
Dilluns i festius tancat
Lloc: el Convent, espai d’art

L’exposició presenta una obra 
del MACVAC Museu d’Art 
Contemporani Vicent Aguilera 
Cerni, realitzada entre les 
últimes dècades del segle XX i 
les primeres del XXI. La mostra 
presenta dos llenguatges 
a simple vista antagònics, 
abstracció i figuració, però com 
es podrà comprovar, en ocasions, 
es conjuguen i es transmuten.
Organitzen: Museus i MACVAC
Col·labora: Cultura

CINEMA D’ESTIU
Pan. Viatge al país de 
Mai Més
En valEncià 
Dijous 18 d’agost
22.30 h
Lloc: el Termet

La pel·lícula, basada en la famosa 
novel·la de J.M. Barrie, recrea la història 
de Peter Pan, un xiquet de 12 anys 
amb una irreprimible vena rebel, 
una qualitat que és poc valorada a 
l’ombrívol orfenat de Londres on viu.  
Organitza: Normalització Lingüística

Obres de teatre
L’afició i El penitent
Dissabte 20 d’agost
22.30 h
Lloc: plaça del Pastoret

Organitza: TABOLA
Patrocina: Cultura


