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    8 de juny 

09:00h: Muntatge de tallers i parades. 

10:00h: Crida a la festa amb Batucada i cercavila. 

10:45h: Inici d’activitats continuades  

     Locució de la trobada a càrrec d’Amàlia Garrigós, Enric Porcar i Núria Porcar. 

     Taller de contacontes Kamishibai del “Sac de mentides” a càrrec d’alumnes del CRA El Trescaire. 

     Taller de pintura del mural/photo cool commemoratiu de la Festa per Llengua organitzat per               
                 

                
                 

                 
               

l’AMPA de Benlloch. 

     Tallers diversos a càrrec d’escoles, empreses i associacions de la Plana. 

11:30h: Actuació del Grup de danses Rabalaire de Benlloch.  

13:00h: Presentació llibre Xavi Sarrià “Totes les cançons parlen de tu”.  

13:30h: Lliurament dels premis de poesia, lectura de Manifest i parlaments institucionals. 

17:00h Final de festa amb l’actuació de la Banda de la Trobada.  

17:30h Pep Gimeno “Botifarra”. Actuació patrocinada per l’associació cultural Amics de Subarra. 

 

    PROGRAMA  

24 de maig 

11:30h Acte de lliurament dels guardons de la fase final del premi Sambori 2014. Universitat Jaume I. Castelló 

28 de maig 

19:00h Acte de lliurament dels premis Vicent Marçà. Teatre Principal de Castelló. 

30 de maig 

18:00h Actuació de Trobadorets al pati de l’Escola de Benlloch. 

31 de maig 

18:00h Xerrada de Vicent Pitarch: “L’escola valenciana, escola de convivència”. Auditori de Benlloch. 

19:00h Inauguració de l’Exposició “L’escola valenciana en temps difícils”. Vestíbul de l’Auditori de Benlloch. 

1 de juny 

08:00h Marxa a Peu per Benlloch. Organitza el Club Excursionista Ratafia. 

3 de juny 

18:00h Xarrada i Teatre d’ombres sobre les xiquetes i els xiquets soldat a càrrec d’Amnistia Internacional. 

Auditori de Benlloch.  

7 de juny 

18:00h. Teatre “Sac de Mentides” a càrrec d’alumnes del CRA El Trescaire. Auditori de Benlloch. 

22.30 h. Música en valencià: actuació de La Tartana i Tirant lo rock. Plaça Major de Castelló. 


