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VENDA ANTICIPADA A L’AUDITORI MUNICIPAL DE 
DIMARTS A DIUMENGE DE 18.00 A 21.00 HORES

ABONAMENT: DESCOMPTE D’1€ PER ENTRADA A 
PARTIR DE 3 ESPECTACLES

DESCOMPTE PER ALS USUARIS DEL 
CARNET JOVE

MARÇ
DISSABTE, 3
TEATRE 
 
Hora: 22.30 h 
Obra: HAMLET CANALLA 
Companyia: Teatre Micalet 
 
Sinopsi: Hamlet Canalla suposa una nova visió de l’obra 
de Shakespeare. Ens parla de la complexitat de la tragèdia, 
de la inutilitat de la venjança, i suggereix un debat al vol-
tant d’un tema d’actualitat permanent. Hi veiem el Hamlet 
maltractador de dones, assassí, que s’aprofita dels febles i 
que lliura el seu poble a l’enemic. Un “heroi” que sacrifica a 
tothom a qui té al voltant per la seua missió. 
 

Idioma: Valencià 
Duració: 90’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5€ 
Públic: Adult

DIUMENGE, 4
ESPECTACLE INFANTIL   
 
Hora: 18.00 hores 
Obra: EL SOFÀ DE SOPHIE 
Companyia: CIA Tuttilifamilli

Sinopsi: Sophie és una anciana que viu en el seu saló una 
rutina afable. Un dia el seu sofà cobra vida i l’acompanya 
per la millor època dels seus records, i encara que duren tan 
sols un instant pot ser una experiència meravellosa compar-
tir-los amb ella. Qui no somriu quan recorda alguna cosa 
que l’havia fet feliç i que va fer-li viure intensament una 
emoció?  
 
Idioma: Espectacle gestual 
Duració: 55’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 3€ 
Públic: A partir de 5 anys
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DISSABTE,17
PÍNDOLA LITERÀRIA   
 
Hora: 19.30 h 
Llibre: COM ALES D’ÀNGEL NEGRE 
Autor: Francesc Mompó 
Gènere: Literatura eròtica 
Lloc: Biblioteca municipal 
Preu entrada: Gratuït fins a esgotar localitats 
Públic: Adult

ABRIL
DISSABTE, 7 
DANSA, FLAMENC CONTEMPORANI
Hora: 22.30 h 
Obra: RELIEVES 
Companyia: Marea Danza 

Sinopsi: Un espectacle de flamenc i dansa espanyola amb 
un concepte i línia propis. Cadascuna de les cinc prota-
gonistes representa una divinitat grega: Afrodita, Atena, 
Àrtemis, Demèter i Hèstia, associades al mateix temps als 
diferents pals del flamenc: tangos, buleries, alegries i fan-
dangos. 

Duració: 70’ 

Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5 € 
Públic: Adult

DIUMENGE, 8
ESPECTACLE INFANTIL

Hora: 1a representació a les 18.00 h i 2a representació a les 
19.00 h 
Obra: SHHH... EL COL·LECCIONISTA DE SONS 
Companyia: Factoría los Sánchez i Imaginary Landscape 
 
Sinopsi: Shhh… Un bosc, un col·leccionista de sons buscant 
la peça més preuada de la col·lecció… Cants que surten de 
llocs inesperats i la música ens espera amagada a cada pas. 
Shsssssssssss, pam, fiuuuuu! Benvingut al bosc. 

Idioma: Valencià 
Duració: 35’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 3 € 
Públic: De 0 a 5 anys

DISSABTE, 21
ACTUACIÓ MUSICAL 
 
Hora: 22.30 h 
Espectacle: 45 CEREBROS Y UN CORAZÓN 
Intèrprets: Maria Arnal i Marcel Bagés
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Sinopsi: El cos, la memòria, la vida i la mort són els eixos 
temàtics d’un treball que s’enlaira com una crida a perdre 
“la por i la falta de confiança, que van lligades”. Com diu 
Bagés, “la por és el motor dels poderosos”, i la lluita de ca-
dascú és desfer-se’n.

Idioma: Valencià i castellà 
Duració: 60’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5€ 
Públic: Adult 

MAIG

DISSABTE, 5
TEATRE
Hora: 22.30 h 
Obra: LA SECCIÓN (MUJERES EN EL FASCISMO ESPAÑOL) 
Companyia: Cooperativa Teatro del Barrio. Madrid

Sinopsi: Ens centrem en la figura de Pilar Primo de Rivera, 
Mercedes Sanz-Bachiller i Carmen Polo a través de l’evo-
lució de la Secció Femenina. Des del discurs inaugural de 
la Falange Espanyola recorrem la història del dia a dia de 
les nostres mares i àvies per a entendre molts aspectes que 
encara subjauen en la memòria. 

Idioma: Castellà 
Duració: 75’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5 € 
Públic: Adult

DIVENDRES, 18
PÍNDOLA LITERÀRIA

Hora: 19.30 h 
Llibre: FEMINISME DE BUTXACA 
Autora: Bel Olid 
Gènere: Assaig 
Lloc: Biblioteca municipal 
Preu entrada: Gratuït fins a esgotar localitats 
Públic: Adult

DIVENDRES 25, DISSABTE 26 I DIU-
MENGE 27
TEATRE
Hora: divendres i dissabte a les 22.30 h i diumenge a les 
19.30 hores 
Obra: LAS BRUJAS DE SALEM 
Companyia: Teatrèmol de l’Aula Municipal de Teatre de 
Vinaròs.

Sinopsi: Versió de Les bruixes de Salem o El Cresol d’Arthur 
Miller. Salem és molt més que bruixeria, és el retrat d’una 
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societat en el temps colonial, és el reflex del puritanisme 
fanàtic, del conflicte entre famílies, l’al·legoria política de la 
caça de bruixes, el judici públic com a fruit de la por i de la 
histèria col·lectiva.

Idioma: Castellà 
Duració: 90’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5€ 
Públic: Juvenil i adult

JUNY

DIVENDRES 1, DISSABTE 2  
I DIUMENGE 3 
TEATRE
Hora: Divendres i dissabte a les 22.30 i diumenge a les 19.30 
hores 
Obra: CYRANO DE BERGERAC 
Companyia: Els Figurants de l’Aula Municipal de Teatre de 
Vinaròs.

Sinopsi: Romanticisme, capa i espasa, drama èpic, comè-
dia i vers a través d’aquest clàssic de la literatura fran-
cesa del segle XIX que és Cyrano de Bergerac, d’Edmond 
Rostand, basat en la vida d’un soldat poeta que, de nou, 
ens demostra que la bellesa de les persones es troba al seu 
interior. 

Idioma: Castellà 
Duració: 90’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5€ 
Públic: Adult

DIVENDRES 15, DISSABTE 16  
I DIUMENGE 17
TEATRE
Hora: Divendres i dissabte a les 22.30 i diumenge a les 19.30 
hores 
Obra:  EL VAGÓN DE CALAIS 
Companyia: Les Mil i Una de l’Aula Municipal de Teatre de 
Vinaròs.

Sinopsi: El 1934, Agatha Christie, escriptora i dramaturga 
britànica, especialista en el gènere policíac escrivia Assas-
sinat a l’Orient Express, on el detectiu belga Hèrcules Poirot 
s’embarca en el famós tren per motius professionals, en un 
viatge durant el qual es comet un assassinat. L’any 1974, el 
llibre es va dur al cinema amb un repartiment de luxe i es va 
convertir en una de les millors adaptacions de l’autora en la 
història del cine.

Idioma: Castellà 
Duració: 90’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5€ 
Públic: Adult
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SETEMBRE 
DISSABTE, 1 
TEATRE
Hora: 22.30 h 
Obra: UN TRAMVIA  ANOMENAT DESIG 
Companyia: El somni Produccions

Sinopsi: Blanche Dubois arriba de forma gairebé inespe-
rada a casa de la seua germana Stella, on viu el seu marit, 
Stanley Kowalski. No poden ser més dispars, ella d’educa-
ció culta i sofisticada convivint amb un home groller i de 
costums una miqueta salvatges. Curiosament, entre ells dos 
neix una atracció fatal i, alhora, una lluita per aconseguir el 
poder en un ambient claustrofòbic.

Idioma: Valencià 
Duració: 90’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5 € 
Públic: Adult

DIUMENGE, 2 
ESPECTACLE INFANTIL
Hora: 18.00 h 
Obra: EN ELS NÚVOLS 

Companyia: La Negra 
Sinopsi: La Negra naix el 2017 de la mà de Carlos Amador, 
Diego Guill i Xavo Giménez amb l’objectiu de crear especta-
cles per a xiquets que parlen sobre la gent diferent, solitària 
o rebutjada, a través d’un llenguatge poètic i visual. Un tea-
tre de llum i colors sobre ovelles i gats negres. En els núvols 
és la seua primera producció, l’estrena absoluta de la qual 
acull el MIM, on les bombolles de sabó es converteixen en 
titelles i la imaginació s’apodera de tot quan la realitat et 
dóna l’esquena. 

Idioma: Valencià 
Duració: 45’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 3 € 
Públic familiar: De 3 a 6 anys

DISSABTE, 29 
PÍNDOLA LITERÀRIA   
 
Hora: 19.30 h 
Llibre: TANTES MUDES 
Autora: Mireia Calafell 
Gènere: Poesia 
Lloc: Biblioteca municipal 
Preu entrada: Gratuït fins a esgotar localitats 
Públic: Adult
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OCTUBRE

DISSABTE, 6
ESPECTACLE DE MÀGIA CÒMICA

Hora: 22.30 h 
Obra: SHOWMAG 
Companyia: Gerard Borrell

Sinopsi: Una combinació de màgia i comèdia a l’estil de la 
Paramount que faran que assistisques a un espectacle únic 
i explosiu on tot és possible. De la mà del talent de Gerard 
Borrell, qui a partir de la improvisació i la participació del 
públic et farà viure situacions sorprenents i surrealistes. 
Sens dubte, una fórmula pionera dins el món de la màgia a 
força de rialles amb truc.

Idioma: Valencià 
Duració: 45’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5 € 
Públic: Adult

DIUMENGE, 7
CIRC, POESIA I DANSA CONTEMPORÀNIA

Hora: 18.00 h 
Obra: LEA 

Companyia: Cia La Cítrica

Sinopsi: El viatge d’una poetessa equilibrista que venç les 
pors a través del plaer de la lectura.

Una vasta metàfora carregada de grans valors i de gran 
contingut pedagògic. Com evocar una crítica social camu-
flada de circ, poesia i psicologia? Una història sobre l’exis-
tencialisme i sobre com triem que aquest es perfile, sobre la 
màgia de les coses simples, sobre els filtres, les passions i la 
por.

Idioma: Castellà 
Duració: 45’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5 € 
Públic: Familiar

DILLUNS, 8
ESPECTACLE POÈTIC MUSICAL

Hora: 22.30 
Obra: GRANELL, DE MÀ EN MÀ 
Intèrprets: Francesc Anyó i Borja Penalba

Sinopsi: La mirada de Marc Granell és tendrament humana 
i esdevé poesia contundent. De vegades crua, de vegades 
irònica, de vegades delicada, de vegades...

L’obra de Marc Granell té la llum de l’amor, de la joia de 
viure, del gaudi de l’amistat i de l’estima. I des de l’estima i 
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el respecte, la seua poesia també té les foscors més tene-
broses de les pitjors injustícies i misèries humanes. 

Volem compartir amb vosaltres Marc Granell, la dignitat i 
la bellesa de la seua obra. Cantant, parlant, rient, plorant: 
vivint. I sense girar ni els ulls ni la mirada a res ni a ningú. 
Perquè només així un altre món es fa possible.
 
Idioma: Valencià 
Duració: 60’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5 € 
Públic: Adult

NOVEMBRE 
DISSABTE, 3 
ESPECTACLE D’IMPROVITZACIÓ
Hora: 22.30 h 
Obra: IMPROVISA  TÍO 
Companyia: Improclan

Sinopsi: És un master show improvisat en què els espec-
tadors es converteixen en alumnes, les butaques en pupi-
tres i els quatre actors en professors de la improvisació. 
En aquest espectacle només existeixen dues consignes: no 
jutjar el seu imaginari i fregar sempre el ridícul. Per això 

ens trobem, cada nit, amb un espectacle totalment diferent, 
que els espectadors van dictant després d’escriure les seues 
consignes en un paper. Aquestes petites pistes les aniran 
traent, a l’atzar, de l’urna perquè els actors demostren que 
saben adaptar-se a cada situació, això sí, sempre amb el 
millor dels somriures.

Idioma: Castellà 
Duració: 80’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5 € 
Públic: Adult i juvenil

DIUMENGE, 4 
ESPECTACLE INFANTIL
Hora: 18.00 h 
Obra: LA GALLINA DELS OUS D’OR 
Companyia: Zum Zum Teatre

Sinopsi: Els grangers d’aquesta història no patien gens pels 
diners i sempre repartien el que tenien amb qui més ho ne-
cessitava, però un dia una gallina va arribar a la granja i va 
pondre un ou d’or. Us imagineu que us passa a vosaltres?

La gallina dels ous d’or és una història que ens explica que 
els diners són només un conte. 

Idioma: Valencià 
Duració: 55’ 
Lloc: Auditori Municipal 
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Preu entrada: 3 € 
Públic: Familiar a partir de 4 anys

DISSABTE, 24 
PÍNDOLA LITERÀRIA   
 
Hora: 19.30 h 
Llibre: EL SOMRIURE DE DARWIN 
Autora: Maria Villalonga 
Gènere: Novel·la negra 
Lloc: Biblioteca municipal  
Preu entrada: Gratuït fins a esgotar localitats 
Públic: Adult
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EL QUIOSC DE LES ARTS 
L’Ajuntament aposta pel talent artístic, així com per facilitar 
de forma totalment gratuïta, als artistes que desitgen actuar 
o exposar a Vinaròs, espais per a donar-se a conéixer. Arts 
Limbo, Arts Pèrgola, Arts Sant Francesc i Arts Santa Victòria, 
són els escenaris disponible. 
 
CINECLUB 
El Centre de Coneixement Vinalab acull el Cineclub, que ofe-
reix projeccions periòdiques de pel·lícules de cinema europeu. 
L’entrada és gratuïta i les projeccions tenen una periodicitat 
mensual. És una iniciativa que compta amb el suport i patro-
cini de la Seu del Nord, de la qual formen part l’Ajuntament 
de Vinaròs, la Fundació Caixa Vinaròs i la Universitat Jaume I.

ABRIL
FIRA DEL LLIBRE  
La fira del llibre se sol organitzar un dissabte al voltant de 
la Diada de Sant Jordi al passeig de Colom. Hi podràs veure 
més de quaranta parades de venda de llibres, flors i altres 
productes, hi assisteixen nombrosos escriptors, així com una 
trentena d’entitats relacionades amb el món de les lletres. 
S’ofereix una àmplia programació d’activitats culturals i 
lúdiques per a tots els públics durant tot el dia. Es programen 

tallers infantils de manualitats, actuacions teatrals, conta-
contes infantils, sorteigs, lliuraments de premis del concurs 
de relats breus, recital de poesia i un concert musical per a 
concloure la jornada. 

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA 
Poden participar tots els artistes que ho desitgen. 

Adults: Les tècniques poden ser oli/acrílic, aquarel·la i dibuix 
i el tema gira al voltant dels paisatges urbans circumscrits 
a la ciutat de Vinaròs. Les dimensions recomanables per a 
oli/acrílic han de ser mínim de 65x80cm, i les d’aquarel·la, 
50x60 cm. El premi serà de 600€ i un trofeu. 

Infantil i juvenil: Podran participar en aquesta categoria tots 
els xiquets i xiquetes d’entre 10 i 17 anys amb les tècniques 
d’oli/acrílic, aquarel·la i dibuix. El premi consistirà en mate-
rial de pintura valorat en 50 euros i un trofeu. 

JORNADES DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  
Vinaròs recorda l’impacte que va tenir al nostre poble la 
Guerra Civil, és per aquest motiu que cada any celebrem 
les Jornades de la Memòria Històrica a Vinaròs amb una 
programació al voltant de la república, la Guerra Civil i la 
dictadura. Podreu gaudir de conferències amb experts, 
teatre històric, exposicions o visites guiades. Unes jornades 
d’investigació i activitats de difusió dirigides especialment 
als estudiants de secundària i universitaris.
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HOLA ESTIU 
La teua primera parada de la temporada. Tres escenaris 
amb entrada lliure vora la mar Mediterrània. Un nou con-
cepte de cita musical que aglutina concerts, revetlles i DJ al 
voltant de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere durant 6 
dies.

BANDARRES 
Podràs gaudir del millor rock en directe, vora la mar Medi-
terrània, en un dels espais emblemàtics de la nostra ciutat: 
l’espai Arts Pèrgola.

ORONETES 
La nova cita cultural i musical de l’estiu per a les famílies, 
pensada especialment per als més menuts de la casa.

JULIOL
FESTIVAL DE VINARÒS  
(FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES 
AGUSTÍ COMES) 
Festival de cinema d’àmbit internacional obert al públic i 
que se celebra durant el mes de juliol a la seu de la Funda-
ció Caixa Vinaròs a la Casa Membrillera i al JJ Cinema amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Vinaròs. Durant diverses 

jornades els assistents visionaran i votaran aquells curts que 
més els hagen agradat. Amb el resultat d’aquestes vota-
cions, se seleccionarà el guanyador popular del certamen. 
D’altra banda, el jurat també atorgarà un dels premis. A 
més a més, hi ha una extensa programació cultural amb 
teatre, conferències, concerts i activitats per a grans i me-
nuts que giren al voltant del món del cinema.

JULIOL-AGOST
CICLE DE CONCERTS AL SANTUARI DE LA  
MISERICÒRDIA 
Al llarg dels mesos de juliol i agost se celebren diverses 
actuacions musicals a la plaça o als porxos del Santuari de 
la Misericòrdia. Els concerts, una cita en el calendari turístic 
de la localitat i portats a terme per la Regidoria de Turisme, 
seran els divendres i gratuïts. 

CICLE DE CONCERTS OSCARS PUB 
Cicle de concerts de l’Oscars Pub, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vinaròs, en un espai d’oci d’accés lliure on 
es podrà gaudir d’una copa en un entorn privilegiat com és 
el passeig marítim de la nostra ciutat.
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ATORGAMENT DE LA CARTA DE POBLAMENT  
DE VINARÒS 
Cada any, el 29 de setembre, Vinaròs celebra l’aniversari de 
l’atorgament de la Carta de Poblament. Són moltes les acti-
vitats que es poden trobar durant tota la setmana. Activitats 
socioculturals com exposicions, teatre, música, visites guia-
des, conferències, tallers infantils, etc. que culminen el dia 
29 de setembre en un acte institucional i cívic, on participen 
entitats culturals, així com el tast del gran pastís d’aniversari 
que realitza el gremi de pastissers vinarossencs.

NOVEMBRE
CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMBRA 
CIUTAT DE VINARÒS 
El mes de novembre es converteix en el mes de la música, 
que culmina amb un gran concert de la Banda de Música 
La Alianza per a celebrar la festivitat de Santa Cecília, la 
patrona dels músics. És per aquest motiu que el segon cap de 
setmana de novembre, l’associació cultural Joventuts Musi-
cals, amb el suport de l’Ajuntament de Vinaròs, organitza el 
Concurs Internacional de Música de Cambra amb partici-
pants d’arreu de l’Estat espanyol i Europa.

MOSTRA DE TEATRE RECLAM 
Fa 2 anys que Vinaròs ha tornat a formar part del circuit 
de teatre professional de caire més arriscat, compromés i 
polític amb altres poblacions de la província de Castelló, 
encapçalat pel Servei d’Activitats Socioculturals de la Uni-
versitat Jaume I. Aquestes obres les podrem veure sempre 
durant el mes de novembre.

PREMI D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA BORRÀS JARQUE 
L’Associació Cultural Amics de Vinaròs, atenent a les fina-
litats per a les quals va ser constituïda, es planteja com un 
dels seus objectius més rellevants el suport a la investigació 
sobre la història, les humanitats i les ciències socials de 
temàtica local des d’una doble perspectiva: el desenvolupa-
ment i la publicació d’investigacions avançades en aquest 
camp, així com el suport i el reconeixement als investiga-
dors. Aquest premi, compta amb el patrocini de l’Ajunta-
ment de Vinaròs. Per a més informació, consulteu les bases 
en la pàgina web de l’associació cultural Amics de Vinaròs. 

CERTAMEN INTERNACIONAL D’AQUAREL·LA PUIG 
RODA

Certamen Internacional d’aquarel·la, que porta el nom de 
Gabriel Puig Roda en consideració al nostre pintor més 
internacional. Aquest premi serà pronunciat i es lliurarà al 
guanyador en el marc del Sopar de la Cultura: nit de les 
lletres i de l’art.
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GENER
CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT 
El port i els carrers de Vinaròs són l’escenari de la majestuosa 
i visual cavalcada dels Reis d’Orient que, cada any, reparteix 
regals i màgia amb una temàtica diferent i definida perquè 
les xiquetes i xiquets la gaudisquen.

SANT ANTONI 
Se celebra el 17 de gener. La vespra s’encenen fogueres en 
diferents indrets de la ciutat i l’endemà se celebra la festivi-
tat del sant en el Santuari de la Misericòrdia, en la qual es 
duen a terme diferents actes litúrgics, tradicionals, populars i 
gastronòmics.

SANT CANUT 
La vespra de la festivitat de Sant Sebastià, al Santuari de la 
Misericòrdia de Vinaròs, se celebra a la nit una jornada de 
música i concerts a l’aire lliure amb sopar de pa i porta per a 
tots els assistents. Aquesta celebració dura fins la matinada i 
compta amb un servei de busos llançadora des del nucli urbà 
fins al mateix Santuari de la Misericòrdia.

SANT SEBASTIÀ 
El dia 20 de gener es ret homenatge al patró de la ciutat. Els 
vinarossencs viuen aquesta festa amb molta intensitat. Durant 
la jornada es realitza una romeria fins al santuari, a 6 km 
de la població, sobre la muntanya del Puig. En aquest dia es 
pot gaudir d’actuacions folklòriques, una missa i una paella 
popular, per la qual cosa aquest dia també és una data as-

senyalada pel que fa als dinars de germanor entre familiars 
i amics arreu del puig i del terme.

Compta amb un servei de busos llançadora des del nucli 
urbà fins al mateix Santuari de la Misericòrdia.

GENER - FEBRER
CARNAVAL DE VINARÒS 
Quaranta dies abans de Quaresma, Vinaròs rep el Carnes-
toltes, la festa més viva de l’any. És una festa multitudinària 
en la qual arriben a participar més de 30 comparses que, 
acompanyades pel Rei Carnestoltes, en les desfilades del 
dissabte i diumenge, mostren els espectaculars i cridaners 
vestits. A part de les desfilades, la fantasia, el colorit i la 
música se succeeixen actes organitzats per a tots els públics 
i edats durant la setmana de celebració, entre els quals 
destaquen la multitudinària presentació de les reines, la 
batalla de la farina o la nit del pijama. L’alegria desbordada 
i contagiosa, la lluentor i la vistositat de les disfresses i les 
carrosses han fet que siga declarada Festa d’Interés Turístic 
Autonòmic.
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MARÇ-ABRIL
SETMANA SANTA 
S’inicia la Setmana Santa amb la tradicional Trobada de 
Bombos i Tambors en què participen bandes de diverses 
ciutats de la província de Castelló, Tarragona i Terol. Les 
processons al capvespre i els actes religiosos se centren 
principalment en el Dijous i Divendres Sant. Passos i imatges 
religioses de gran valor artístic surten d’esglésies i capelles. 
La primera de les processons és el Dimecres Sant a les cinc 
de la matinada, coneguda com la Processó de la Matinada: 
un acte litúrgic, recuperat fa uns anys, que es remunta a 
una tradició secular. Dijous i Divendres Sant al capvespre, 
els carrers del centre històric de Vinaròs s’abarroten per a 
contemplar les solemnes processons de les confraries i els 
seus passos. L’última de les processons és la Processó de 
l’Encontre, el Diumenge de Pasqua. Durant aquestes cele-
bracions també hi ha programats concerts i exposicions, 
que converteixen aquestes festes religioses en actes cultu-
rals i festius. La Setmana Santa de Vinaròs està declarada 
Festa d’Interés Turístic Autonòmic. 

MAIG
LA MISERICÒRDIA 
La patrona de la ciutat és la Mare de Déu de la Misericòr-
dia. La seua festivitat se celebra el diumenge infraoctava 

de l’Ascensió, amb pujada a l’ermita, benedicció del terme, 
repartiment de l’arròs i processó al vespre pels carrers de la 
població.

JUNY
TROBADA DE NANOS I GEGANTS 
Tradicional Trobada de Nanos i Gegants a Vinaròs. Durant 
tota una jornada podem conéixer altres colles de nanos i 
gegants d’altres ciutats. Al matí, al passeig marítim les colles 
geganteres exposen els gegants i cabuts en una jornada de 
caire festiu on els més petits realitzen activitats. A la tarda to-
tes les colles realitzen la gran cercavila pel centre de Vinaròs 
custodiats pels més menuts on es balla al ritme de la música 
festiva i tradicional de la dolçaina i el tabal. 

APLEC D’INSTRUMENTS TRADICIONALS 
L’Aplec d’Instruments Tradicionals, que organitza l’Associa-
ció Cultural Ball de Dimonis, pretén fer arribar a la gent què 
és l’instrument tradicional i com l’utilitzen o el fabriquen les 
diferents colles. Es tracta d’una activitat cultural familiar i 
participativa, on aprenem molt sobre la nostra música. Al 
vespre, totes les colles es concentren a l’envelat de l’Atlàntic 
per interpretar peces amb els diferent instruments, alguns 
d’un gran valor històric. Una gran ocasió per a apropar els 
més menuts a la nostra cultura i tradicions musicals.
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JUNY - JULIOL
SANT JOAN I SANT PERE 
Per a celebrar l’arribada de l’estiu, xiquets i grans compar-
teixen la festa i la diversió en la Fira i Festes de Sant Joan i 
Sant Pere; unes festes de caràcter popular en les quals es pot 
gaudir de la música a l’aire lliure, de focs artificials i un gran 
recinte firal per a tota la família. Les dates escollides, sempre 
oscil·len entre finals de juny i principis de juliol.

JULIOL
FESTIVITAT DEL CARME 
Durant la temporada estival se succeeixen diferents celebra-
cions, com la tradicional processó marinera que té lloc el 16 
de juliol, dia en el qual els mariners honren la seua patrona, 
la mare de Déu del Carme. Totes les barques de la flota pes-
quera s’engalanen per a l’ocasió creant una magnífica postal 
marítima a la nostra costa.

AGOST
TROBADA BÈSTIES DE FOC 
Per tal de fomentar la recuperació de balls, musiques, jocs 
i de tot tipus de tradicions del nostre poble, i amb intenció 
de consolidar algunes noves iniciatives, l’Associació Cultural 
Ball de Dimonis, amb el suport de la Regidoria de Cultura i 
Turisme, cada any a l’agost organitza aquesta trobada, on 
participen colles d’altres localitats i que vesteix de màgia i 
llum el nostre passeig marítim, acompanyats també per la 
Colla de Dolçaina i Tabal de Ball de Dimonis.

ELABORACIÓ DELS FANALETS DE MELÓ DE MORO 
Com tots els anys, Ball de Dimonis, organitza també una 
gran festa dels fanalets on podrem reviure una tradició molt 
present en tot el territori mediterrani. Es reparteix, a cada 
persona participant, un meló, un davantal, una cullera, un 
clau i un díptic amb la informació necessària per a dur a 
terme la construcció d’un fanalet de meló de moro.

SETEMBRE
TROBADA DE DANSES INFANTILS 
Des de fa uns anys, i seguint la tradició del nostre poble, Les 
Camaraes i el grup de jota del Centro Aragonés, juntament 
amb altres grups de danses dels voltants, fan una mostra al 
passeig marítim dels balls tradicionals i de la música que els 
acompanya, per a tots els públics.
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OCTUBRE
JORNADA DE NANOS AL CARRER 
Jornada lúdica en què s’organitzen tallers de construcció de 
caps de nanos, retallables, jocs tradicionals, mascletà de 
globus, cercaviles infantils i que podràs trobar des del matí 
fins al vespre, al passeig marítim de la ciutat coincidint amb 
les celebracions del 9 d’octubre.

TROBADA DE MUIXERANGUES 
Podràs sortir al carrer i veure com la Muixeranga de Vinaròs 
i d’altres colles invitades, es reuniran a la plaça Parroquial, 
i hi formaran castells humans, podràs veure meravelloses 
construccions humanes amb l’acompanyament de música. 
Gaudiràs d’un magnífic espectacle on poden assistir tot 
tipus de públic.

OCTUBRE - 
NOVEMBRE
ÀNIMES 
On tradició i modernitat es donen la mà. Per a celebrar la 
Castanyada es faran tallers de punts de llibres, papiroflèxia, 
murals cooperatius i jocs tradicionals adreçats especialment 
a menuts i joves. També celebrem Halloween al Casal Jove 

amb un magnífic passatge de terror que es du a terme des 
de fa uns anys amb un gran èxit d’assistència de joves que 
volen gaudir de la intriga, sentir l’adrenalina, la por i més 
emocions o amb les cercaviles a càrrec de les diferents aca-
dèmies de ball de la ciutat.

DESEMBRE - GENER 
2019
NADAL A VINARÒS 
Per Nadal omplim la ciutat d’activitats amb un gran ventall 
d’oferta sociocultural i comercial per a tota la ciutadania de 
Vinaròs i de la comarca. Per tal que en aquestes dates tan 
emblemàtiques i familiars puguem gaudir cada dia d’al-
guna nova i atractiva proposta, podrem escollir entre totes 
les opcions de la programació, entre les quals destaquen la 
celebració de les campanades de Cap d’Any a la plaça Pa-
rroquial, el Parc de Nadal o la Cavalcada dels Reis d’Orient.
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OFICINA DE TURISME 
Passeig de Colom, s/n  
Tel. 964453334 
vinaros@touristinfo.net

REGIDORIES DE CULTURA I 
EDUCACIÓ 
Plaça de l’Hort dels Escribano, s/n, 1r pis  
Tel. 964407961 
cultura@vinaros.es 
educacio@vinaros.es

AUDITORI MUNICIPAL  
W. AYGUALS D’IZCO
Plaça de Sant Agustí s/n

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Plaça de l’Hort dels Escribano, s/n  
Tel. 964459590 
biblioteca@vinaros.es

BIBLIOPLATJA  
Passeig de Blasco Ibáñez, s/n 
Servei disponible de juny a agost

ARXIU MUNICIPAL
Casa de la Cultura, 1r pis 
Av/ Llibertat 
Tel. 964400281 
arxiu@vinaros.es

ESCOLA MUNICIPAL D’ART
C/ Fra Pere Gonell 7  
Tel 964453802  
escola.art@vinaros.es

AVIVA VINARÒS, AGÈNCIA DE 
PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ
Ajuntament de Vinaròs, 1r pis 
Plaça Parroquial, 12 
Tel: 964407700 
aviva@vinaros.es 
 
CASAL JOVE 
C/ Carreró, 51 
Tel. 964400314 
casaljove@vinaros.es 
 

CENTRE DE CONEIXEMENT  
VINALAB
C/ Galícia, 12 
Tel. 964402118 
info@vinalab.eu

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES 
DEL MAESTRAT
IES L. Querol 
educacio@vinaros.es

SEU DEL NORD DE L’UJI
Plaça de l’Hort dels Escribano, s/n,  
2n pis 
Tel. 964407961 
seudelnord@uji.es

FORMACIÓ DE PERSONES  
ADULTES
Passeig de Colom, s/n 
Tel. 964407493 
consell.fpa@vinaros.es

Serveis culturals i de formació 
d’àmbit públic
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