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Agraïments: Creu Roja, Protecció Civil, Policia Local, Comunitat dels Pares Carmelites, UNED, regidories d’Educació,    
Termet i Ermita, Cultura, Museus, Relacions Institucionals, Serveis Públics, Comunitat de Regants, centres educatius,            

associacions de pares i mares i associacions culturals participants. 

Col·laboren: 

Organitzen: 

Alumnes 2n ESO 
col·legi Santa Maria 

de Vila-real  

Altres zones d’aparcament: 
• C/ Cardenal Tarancón (públic) 
• Plaça Major (Lubasa) 



 

Del dilluns 9 al diumenge 15 de març 
9.00 - 14.00 h Exposició “Carles Salvador i el seu temps. Els escriptors             
valencians: memòria i modernitat”, patrocinada per l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, a la Casa dels Mundina 
 
Dilluns 16 de març 
19.00 h Conferència “El valencià: una llengua, un país”, a càrrec de                  
Vicent Pitarch, a la sala d’actes de la UNED. A continuació, taula redona sobre la 
salut del valencià, amb Vicent Pitarch, com a moderador, i Vicent Usó,              
Manel Pitarch i Abel Campos, com a tertulians 
 
Dilluns 23 i dimarts 24 de març 
9.30 h Cinema escolar en valencià, amb la pel·lícula Frozen, per als centres de    
primària de Vila-real, a l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner 
 
Dimecres 25 de març 
12.30 h Teatre en valencià, amb l’obra La calaixera prodigiosa de la companyia 
Neo Rural per als instituts de Vila-real, a l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán 
Moner 
 
Divendres 27 de març 
19.00 h Lliurament dels Premis Sambori i del concurs de dibuix i logotip de la   
Festa per la Llengua, a l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner 
 
Dissabte 28 de març* 
17.30 h Cercavila de crida a la Festa per la Llengua, a càrrec del Grup de        
Dolçainers i Tabaleters El Trull, acompanyats pels gegants de Vila-real i pel grup 
de dimonis de Castelló Botafocs, pels carrers del centre de Vila-real 
 
18.00 h Taller de foc a càrrec de Botafocs i, a continuació, encesa del bestiari i 
ball de dimonis, a la plaça Major 

Diumenge 29 de març  

Festa per la Llengua  
a l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia 

 
9.00 h Muntatge de paradetes 
10.00 h Crida a la festa amb batucada i cercavila a càrrec de Sambalea 
10.00 h Obertura de tallers 
11.00 h Actuació dels grups de ball de la Congregació de Filles de                                
 Maria Immaculada 
11.00 - 13.00 h Visites guiades a la Casa de l’Assut i a les instal·lacions             
 hidràuliques 
11.00 - 13.00 h Activitats al Centre de Natura El Termet 
11.00 - 14.00 h Visites guiades al Museu Etnològic. Al vestíbul, exposició dels       
 treballs finalistes del concurs de dibuixos i logotips de la Festa  
11.30 h Batucada i cercavila a càrrec de Sambalea 
13.30 h Lectura del manifest i parlaments institucionals 
16.00 h Actuació, a càrrec de Xarxa Teatre, amb l’obra El Senyor Tornavís 
17.00 h Orxata i fartons per a tots els participants i cloenda de la                        
 Festa per la Llengua 
 

PROGRAMA   D’ACTIVITATS 

Informació i reserva de paradetes: 964 226 440  —  castello@fev.org 

* La nit del dissabte 28 de març canvien l’hora!  

Nota: 
Les persones que vulguen quedar-se a dinar disposaran de taules i cadires.  
Cal portar el dinar de casa ja que està prohibit fer foc en tot el paratge. 
En cas de pluja, la Festa per la Llengua se celebrarà al Centre de Congressos, Fires i      
Trobades (c/ Miralcamp, 75).  
Per a més informació, consulteu el web municipal www.vila-real.es. 


