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Per a aquelles persones no assabentades encara, el Casal Jove 
comptarà amb activitats noves i tradicionals per a aquest 
nou trimestre, adreçades als xiquets i xiquetes de Betxí de 
4 a 16 anys. 

Els itineraris són els següents:

GRUP A | Xiquets de 4 a 7 anys 
— dilluns i dimecres de 17.15 a 18.30 h

GRUP B | Xiquets a partir de 8 anys 
— dimarts i dijous de 17.15 a 18.30 h

Per continuar amb el desenvolupament d’activitats al Casal 
Jove, començarem el segon trimestre treballant l’estació de 
l’any de l’hivern decorant el local amb aquesta temàtica, con·
juntament amb la celebració local de sant Antoni. Seguida·
ment, amb l’entrada del mes de febrer, mes dels Carnestoltes, 
els hi dedicarem un temps. Finalment, al mes de març, tin·
drem com a tema principal la Pasqua i el TransBetxí.

Teatre Municipal Avda. de Joaquín Dualde, s/n
Casa de la Cultura - Biblioteca C/ del doctor Ortells, 1
Casal Jove Pl. de Manuel Escobedo, 8
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FEBRER

Dissabte 6 i 13 | Curs d’educador/a de menjador a l’EPA 
de Betxí. Organitza L’Espurna i CFPA de Betxí

Diumenge 7 | Al Teatre Municipal, a les 18.30 h, projecció 
de la pel·lícula Guardianes de la Galaxia. Preu de les entra-
des: 3 €

Dijous 11 | Reunió del Club de Lectura a la Biblioteca Mu·
nicipal. 18.30 h

Dissabte 13 | A les 17.00 h, cursa del circuit ‘5K cada vez 
+ Mujeres’ a Betxí, organitzada per 42yPico

Dissabte 20 | A les 19.00 h, al Teatre Municipal, gran mu·
sical Chicago, de la companyia Orquestra Lírica de Castelló. 
Preu de les entrades 8 € (venda anticipada a la Biblioteca)

Diumenge 21 | A les 18.30 h, Música sacra a les portes de 
la primavera, a l’església de la Mare de Déu dels Àngels. En-
trada gratuïta

Dissabte 26 | Bus de la Marxa a les Festes de la Magdalena 
de Castelló

MARÇ

Dissabte 5 | Bus de la Marxa a les Festes de la Magdalena 
de Castelló

Del 7 al 12 de març | Setmana de la Dona. Organitza:  
Regidoria d’Igualtat

Dijous 10 | A les 18.30 h, reunió del Club de Lectura i pre-
sentació del llibre a la Biblioteca Municipal

Divendres 11 | A les 19.00 h, entrega dels Premis Clara 
Campoamor i actuació d’Eva Gómez, al Teatre Municipal. 
Entrada gratuïta. Organitza: Regidoria d’Igualtat

Dissabte 12 | A les 23.00 h, en el pub Chamán, concert 
del grup Moron Five. Concert dins del programa «Postres 
de Músic»: per cada 15 € de consumició en un local col·
laborador, una cervesa o refresc gratis, o descompte en un 
altre tipus de beguda. Entrada gratuïta

Diumenge 20 | Al Teatre Municipal, a les 18.30 h, projecció 
de la pel·lícula Perdiendo el norte. Preu de les entrades: 3 €
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