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AL CASAL... MÚSICA!

1r festival sonora
Circuit de la Música Valenciana

frida + jazzwoman + 
prozak soup

MÚSICA EN DIRECTE

Dissabte 21, 20 h  
Entrada fins completar capacitat de la sala

vesprada-Nit de Hip hop
Hi haurà Calistènia i Parkour

kaesar y furia + sekone + 
la terreta studio + sansa + 
guau + gotama + L.gomez

Divendres 27, 18 h  
Entrada fins completar capacitat de la sala

L’entrada és gratuïta (excepte quan s’especifique el contrari)
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“Rap battles”
Inscripcions a Instagram 
@jovesagunt

MÚSICNADAL

funk-tomaka
Hi haurà exhibició de balls.

Dissabte 28, 19 h  
Entrada fins completar 
capacitat de la sala

Divendres 3 de gener, 
18-21 h
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AL CASAL A ESCENA

fitxa	artística

Intèrprets: Arianne Algarra i Àngel Fígols

Disseny de llums: Marc Gonzalo

Vestuari: Estíbaliz Gonzalo

Disseny cartell: Ana Penyas

Video: Sevi Asensi

Disseny espai: Xavier Puchades

Traducció i adaptació: Xavier Puchades

Assessorament lingüístic: Ramon X.Roselló

Entrenament actoral: Amparo Urieta

Ajudant de direcció: Sònia Alejo

Direcció: Xavier Puchades

Producció: Teatrencompanyia + 

La Medusa

Residència de creació: Carme Teatre

Diumenge 22, 19 h  
Companyia La Medusa: CLASSE

PRESENTA: CLASSE

Últim curs de batxillerat en un ins-
titut. Els estudiants es manifesten i 
deixen les aules buides, però una 
alumna prefereix assistir a classe, 
vol exposar un treball que ha pre-
parat.

Quan arriba el professor, este 
aprofita que només té una alumna 
per donar-li una classe especial 
abans que siga massa tard. Són la minoria.

L’entrada és gratuïta amb invitació. 

Reserva al teua invitació al Casal Jove (Tf. 96 268 34 39)
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EXPOSICIONS

DIEZ AÑOS DE NN
2 novembre - 22 desembre
Novembre Negre cumple diez años. Muchos eventos culturales 
han transcurrido a través de todas estas ediciones: un amplio 
panorama que incluye cine, literatura, teatro, conciertos, expo-
siciones, cómic y gastronomía. La exposición Diez años de NN 
subraya algunos buenos momentos acontecidos durante todo 
este tiempo. Visitas de autores, conciertos de bandas y solistas 
o encuentros de escritores. Durante este tiempo, NN se ha con-
vertido en un contenedor cultural que ha dinamizado la vida de 
nuestra localidad. Ese fue el origen y finalidad de una Mostra que, 
de manera subsidiaria, ha colocado a Sagunto como referente 
del género negro en España, con un Festival de Cortometrajes 
negros único en su modalidad y un apartado de cine con lo mejor 
de la temporada.

CHICAGO. MY KIND OF TOWN
2 novembre - 10 desembre
Para nuestro décimo cumpleaños, Novembre Negre ha querido 
echar un vistazo a la ciudad de Chicago, pero enfocado, claro 
está, a la historia criminal de la misma. Epicentro del gansteris-
mo desde casi el inicio del Siglo XX, la “Ciudad de los Vientos”, 
conocida por las gélidas temperaturas invernales acompañadas 
de aire polar, Chicago vio nacer al Outfit, el sindicato del crimen 
más poderoso de Estados Unidos, con permiso de New York. 
Películas ambientadas en la ciudad, autores como W.R.Burnett, 
mafiosos de todo pelaje y la omnipresente figura de Al Capone, 
el icónico rostro del mal; el hombre que puso en jaque a todas las 
estructuras institucionales de Illinois y obligó al FBI a crear una 
oficina ad hoc dedicada a desmontar su organización y coman-
dada por Eliot Ness. My kind of town…Chicago is, como cantara 
Frank Sinatra.
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CINE CLUB AL CASAL

FESTIVAL CORTOMETRAJES SAGUNT

Casal Jove i Cente Cultural Mario Monreal 

¡Vaya santa Claus!
Dirección John Pasquin. 1994 - 97 min

Dissabte 21, 11:30h

Sinopsis: Scott Calvin es el padre divorciado de Charlie. Scott 
se encuentra enfadado porque la madre de Charlie, Laura, y 
su padrastro, un psiquiatra llamado Neal, le han contado que 
Santa Claus no existe.

Mientras el enfadado Charlie visita a 
su padre el día de Navidad un ruido 
en el tejado hace subir a su padre 
que se enfrenta con el intruso que 
se acaba cayendo al vacío. El intru-
so accidentalmente muerto resulta 
ser Santa y debido a una misteriosa 
cláusula ahora Scott deberá ocupar 
su puesto.
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Los teleñecos 
en Cuento de Navidad.
Dirección Brian Henson. 1992 - 86 min

Dissabte 28, 11:30h

Sinopsis: El clásico ‘Cuento de Na-
vidad’ de Charles Dickens. Michael 
Caine da vida al avaro Mr. Scrooge, 
quien recibe la visita de unos fan-
tasmas la noche de navidad y es 
transportado a su pasado, presen-
te y futuro, viendo que el panora-
ma es muy poco alentador...

Krampus Maldita Navidad
Direcció Michael Dougherty. 2015 - 98min

Dilluns 30, 19:00h 

Sinopsis: L’esperit del Nadal sim-
bolitza la unió familiar i la gene-
rositat, però quan Max veu que la 
seua família es clivella perd la fe 
en aquests valors. Això despertarà 
la ira del Krampus, un ésser mi-
tològic que aguaita al xiquet i als 
seus parents per a turmentar-los 
les festes i fer-los viure un infern. 
Per a enfrontar-se al Krampus i 
salvar la vida, Max i els seus hau-
ran de deixar a un costat les seues 
diferències i unir les seues forces 
contra el monstre. 
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Pesadilla antes de Navidad
Direcció Henry Selick. 1993 - 75 min

Dissabte 4 de gener, 
11:30h 

Sinopsis: Cuando Jack Skellington, 
el Señor de Halloween, descubre la 
Navidad, se queda fascinado y deci-
de mejorarla. Sin embargo, su visión 
de la festividad es totalmente con-
traria al espíritu navideño. Sus planes 
incluyen el secuestro de Santa Claus 
y la introducción de cambios bastan-
te macabros. Sólo su novia Sally es 
consciente del error que está come-
tiendo
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AL CASAL JOVE

ESPLAI JOVE
23, 26, 27, 28 i 30 desembre + 
2 i 3 gener (horari de Nadal: 17-21h)  

Per a joves majors de 12 anys. 

Ps4, futbolí, tenis de taula, 
jocs de taula, tallers, música,..

23 desembre
Joc de taula: Tabú + Pictionary.
Taller: Boles de Nadal

26 desembre
Joc de taula: Torneig de parxís per parelles.
Taller: Carteres amb bricks (eco-taller        ). 

28 desembre
Joc de taula: Carcassone.
Taller: Xapes.

30 desembre
Joc de taula: Bang
Taller: Hamma Beads

2 gener
Joc de taula: Hombre Lobo de Castronegro
Taller: Polseres.

Casal Jove (c/ Vent de Marinada s/n)
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MONOGRÀFIC(S)
Activitat gratuïta per a majors de 12 anys. 
Inscripcions a @jovesagunt abans del dia 19 de desembre.

Retratant. 
‘Del dibuix al retrat’

23, 26 i 27 de desembre, 17-19h
En aquest monogràfic s’estudiaran les 
tècniques per a la composició, il·luminació i 
representació de retrats en diferents estils de 
dibuix i amb l’utilització de tècniques mixtes.

K-pop (Korean popular music)

30 de desembre + 2 i 3 de gener, 17-19h
Vine a gaudir d’aquest gènere musical que inclou diversos estils 
com la música dance electrònica, hip-hop, rap, rock o R & B. I 
després queda’t a ballar al teu rotllo. 

Casal Jove (c/ Vent de Marinada s/n)
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ROBÒTICA

23 de desembre, 11-13h
Robòtica al Casal Jove Port de Sagunt. 

26 de desembre, 11-13h
Modelatge 3D a l’Aula d’ IngenioKids. 
(Avinguda de la Ribera, 6, Port de 
Sagunt)

27 de desembre, 11-13h
Virtual Reality  a Game Crew (C.C. Epicentre)

FOTOGRAFIA: RETRAT I 
TRACTAMENT D’IMATGES

23 i 26 de desembre, 
17-19h
Aprèn enquadraments, tipus de plans, 
llums, la importància de la posa i a 
tractar després les imatges de la mà 
de professionals com Imagina Imatges.

Curs sonorització

23, 26, 27 i 30 de desembre + 
2 i 3 de gener, 10-14h 
 

Per a joves de 16 a 30 anys

Curs intensiu eminentment pràctic 
per poder sonoritzar un xictotet 
espectacle
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Curs de Manipulador d’aliments

26 de desembre, 16-20h  

Per a joves corresponsals del Casal Jove

voluntariat volser

27 de desembre  

Per a joves majors de 16 anys.

Formació bàsica per al voluntariat. 

Curs de primers auxilis

2 de gener, 9 - 14h  
Per a joves corresponsals del Casal Jove 



DESEMBRE
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L’ESDEVENIMENT DEL MES

MERCATS DE NADAL
L’horari d’ambdos mercats serà de 11-14h i 16-21h

Mercat de Nadal al Port

20 - 28 de desembre 
Av. Doctor Fleming – Triangulo Umbral
Inauguració el dia 20 a les 18h.

Mercat de Nadal a Sagunt

29 de desembre - 6 de gener 
Pça Cronista Chabret

Inauguració el dia 29 a les 18h.

ESPLAI DE NADAL
Opció A: 23, 24, 26 i 27 de 
desembre

Opció B: 30 i 31 de desembre 
i 2 i 3 de gener

Horari de 9-14h. Places limitades. Inscrip-
cions del 2 fins al 17 de desembre de forma 
online (seu electònica de l’Ajuntament) o 
presencial a través del SAIC.

Més informació al Casal Jove Port o al 
Centre Cultural Mario Monreal. 
Telf: 96 268 34 39 
joventut@aytosagunto.es
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EMISSARI REIAL
Arribada de l’emissari dels SSMM 
dels Reis Mags d’Orient.

Arribada a Sagunt

27 de desembre, des de les 18h   
Al Palau Consistorial coincidint amb la San Silvestre.

Arribada a port

30 de desembre, des de les 18h   
Tinença d’Alcaldia coincidint amb la San Silvestre.

CAVALCADA DE REIS
5 de gener  
Arribada de SS.MM Els Reis Mags al port 
marítim.

10:30h. Concentració en el Port 
Marítim amb animació al carrer.

11:00h. Arribada dels Reis amb 
vaixell.

Al Port
17:00h. Començament

Itinerari: Albereda del Consell/Av. 9 d’Octubre/Avg Maestrat/
Terraet del Triangle Umbral.

A Sagunt 

19:00h. Començament (aproximadament)

Itinerari: C/Almenara / pl.Blasco Ibañez / Camí Real / Ajun-
tament



Mario Monreal Centre Cultural

Espai Dinamització
Servei d’Informació i 
Dinamització juvenil de 
l’Ajuntament de Sagunt

Informació + Cibersala + 
Gestió	de	Carnets	(Jove,	
Alberguista,	Estudiant 
Internacional	etc.)	 

Sala d’Estudis Diürna 
Dilluns - dissabte de 9 a 21 h. 

Cibersala de dilluns a divendres de 
9 a 21 h.

A més, trobàs: 
Local accessible, sala d’exposicions, 
saló d’actes, aules.

CASAL JOVE PORT

Espai Dinamització
Servei d’Informació i 
Dinamització juvenil de 
l’Ajuntament de Sagunt

Informació + Cibersala + 
Biblioteca Especialitzada + 
Gestió	de	Carnets	(Jove, 
Alberguista,	Estudiant 
Internacional	etc.)		

Sala d’Estudis Diürna: 
Dilluns - dissabte de 9 a 21 h.

En època d’exàmens aprofita i 
estudia en el Casal Jove.

(24, 25, 31 de desembre i 1 de 
gener aquesta sala romandrà 
tancada.)

Cibersala: dilluns a dissabte de 
9 a 21 h.

Escalada (taller)

APROXIMACIÓ A L’ESCALADA

Dissabte 28, 10:30-12:30h  
Activitat gratuïta per a menors de 7 a 11 anys.

Al rocòdrom del Casal Jove Port. Inscripcions al Ca-
sal Jove Port, fins al dijous anterior a l’inici del taller.

ALTRES SERVEIS DE JOVENTUT

A més, trobaràs: 
Local accessible, aparcament de bicicletes 
i moto, assajos musicals, aules, assaig 
musical per hores, sala d’exposicions, saló 
d’actes, canviador de lactants.



Col·laboren:

TROBA’NS

www.saguntjove.es

UJI-Seu Camp de Morvedre
Tf. 96 267 19 30 
seumorvedre@uji.es

Xarxes socials i web

@cjportdesagunt

@saguntjove / @espai_dina

@casaljoveworld / @jovesagunt

697 60 22 43

CASAL JOVE PORT
Carrer Vent de Marinada s/n 
46520 Port de Sagunt 

Tf.- 96 268 34 39 
dina@aytosagunto.es

Parada Bus: 
Port/Sagunt - Port/València

Mario Monreal 
Centre Cultural

Carrer Roma, 9-2 
46500 Sagunt

Tf.- 96 265 58 80

Parada Bus: 
Sagunt – Port


