
PROGRAMACIÓ DE LA FESTACA 2014 

Festes Alternatives de Castelló de Rugat 

Concurs de fotografia:  Del  dilluns  28  de  juliol  al  dilluns  4  d’agost  s’inicia  el  
termini per a enviar les fotografies al correu greixers.castello@gmail.com de 
paisatges  o  motius  de  Castelló.  Del  5  al  12  d’agost  s’iniciarà  el  període  de  
votacions  i  el  13  s’escollirà  el  guanyador/a  amb  premi  inclòs.   
 
Dijous 31 de juliol  
21.30h - l’Ermita 
Nit  internacional  d’Astrofísica. 
Observació de les estreles i xerrada: Hi ha vida a  l’espai  exterior? 
Tot a càrrec del Grup  d’astronomia de la Universitat de València. 
A! si voleu podeu portar-vos el sopar.  
 
Dimecres  6  d’agost  
22.00h - Plaça Major 
Taller de danses 
A més de practicar la Dansà de Castelló també ballarem la Masurca de 
l’Agredolç juntament amb el Grup  de  danses  l’Ofra.  
 
Dijous  7  d’agost   
19.30h - Plaça Major 
Conta contes 
Pels més menuts a càrrec d’Almudena  Francés  i  de  l’Associació  de  veïns  i  
veïnes de Beniatjar.  
 
Dijous  7  d’agost 
23.00h - Plaça Major 
Actuació de Toni el de l’Hostal 
Abans però, vine amb els Greixers a sopar de baix braç a les escales de la 
plaça.  
 
Divendres  8  d’agost 
20.00h - Terrassa de l’Irlandés 
Trivial de Castelló 
Coneixes Castelló? Com de segur o segura estàs? Fes el teu equip i vine a 
concursar al joc de preguntes i respostes del poble. Segur que hi ha sorpreses.  
 
Dissabte  9  d’agost   
20.00h - Plaça Major 
Correbars 
La cosa va a més ...  ja tenim ací la tercera edició del nostre particular 
passacarrer de festes, més llarg que mai i amb l’animació  de  la  xaranga.  
 
Diumenge  10  d’agost 
18.00h - Parc. 
Cucanyes i torneig internacional de petanca 
Jocs de tota la vida pels més menuts, gelats de bosseta i orxata per a berenar. 
Les inscripcions a la petanca, allí mateix!  
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A, participa de la tallada anual de monyo de Mario Natural, gran amic greixer.  
 
Dilluns  11  d’agost   
20.00h - Plaça Major 
Xerrada sobre la Planta de tractament d’animals morts de la Pobla del 
Duc.  
Creus que la planta està parada? En quina situació ens trobem?  
Vine a informar-te. Ponents confirmats són Vicent Gomar alcalde de la Pobla 
del  Duc,  Emili  Mira  alcalde    d’Otos  i  un  membre de la plataforma en contra de la 
planta.  
 
Dimarts  12  d’agost   
20.30h - Casa del Metge 
Excursió nocturna al Corral de Poldo 
Enguany pujarem a un dels punts més alts del terme de Castelló. Recorda 
portar calçat adequat,  aigua,  sopar,  llum  i  1€  per  a  pagar  l’assegurança.  
Excursió organitzada per Grup de muntanya Viarany i el Centre excursionista 
Benicadell.  
 
Diumenge  17  d’agost 
21.30h - Plaça  9  d’octubre 
Sopar Popular + concert 
Un any més, ja en van set, sopar de baix braç, enguany acompanyats de el 
Diluvi que presentarà el seu nou disc Motius.   
Venda de tiquets a 3€  a  la Llibreria Bullanga o al teu Greixers més pròxim.  


