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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 AMB CARNET JOVE

MARÇ
DISSABTE 9
DANSA

Hora: 20.00 h 
Obra: Amelia 
Companyia: Marea Danza 
 
Sinopsi: A partir de la història d’Amelia Eahart, la primera 
dona a creuar l’Atlàntic pilotant un avió, Marea Danza porta 
un espectacle on el ball flamenc i la dramatúrgia contem-
porània es fusionen. Es tracta d’un homenatge a totes les 
dones que s’alien amb els vendavals per demostrar que no 
hi ha res impossible. 
 
Premis: Millor espectacle de dansa FETEN 2018;  
Millor vestuari Arts Escèniques Generalitat Valenciana 2018.
Idioma: valencià 

Duració: 50’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5€ 
Públic: adult i juvenil
 
DIUMENGE 10
TEATRE INFANTIL  

Hora: 18.00 hores 
Obra: Gretel & Hansel  
Companyia: Zum-Zum teatre

Sinopsi: Dos comediants evoquen els paisatges dels contes 
mitjançant la paraula, la utilització d’objectes quotidians i 
d’instruments musicals, creant un bosc de somni, transfor-
mant l’espai escènic i transportant-nos al cor màgic i fan-
tàstic dels contes.  Un conte per a veure i escoltar. Objectes 
quotidians que recreen l’espai escènic, projeccions que 
apareixen màgicament per a dibuixar-nos la lluna, el bosc, 
una casa sorprenent… 

Premis: FETEN a la millor interpretació femenina i a la 
millor direcció. 
 
Idioma: valencià 
Duració: 60’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 3€ 
Públic: a partir de 6 anys
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DIUMENGE 17
MICROTEATRE

Hora: 19.00, 19.30 i 20.00 hores 
Obra: La mirada obliqua 
Companyia: Dones d’Aigua Teatre

Sinopsi: Dues cosines es retroben per a repartir-se l’herèn-
cia a casa de la iaia. Aquesta casa els portarà records de 
la infantesa i començaran a sortir a la llum culpabilitats i 
retrets. Les dues dones estan unides per una desgràcia del 
passat, però una amaga un secret que l’altra encara no sap. 
Sota la trama de l’herència apareixerà una història perso-
nal de secrets, malentesos i capricis del destí. Una història 
sobre la culpa, el victimisme i la capacitat de perdonar  per 
a reconciliar-nos amb el passat i les persones. 
 
Idioma: valencià 
Duració: 20 minuts 
Lloc: Capella de Santa Victòria (entrada c/ de Santa Rita) 
Preu entrada: 3 € 
Públic: adult

PÍNDOLA LITERÀRIA
A CÀRREC DE MARIOLA NOS

Escriptor convidat: Carlos Zanón 
*Dues setmanes abans s’anunciarà l’hora i el lloc.

ABRIL

DIJOUS 11, DIVENDRES 12, DISSABTE 13 
I DIUMENGE 14 
TEATRE

Hora: Dijous a les 22.00, divendres a les 22.30, dissabte a 
les 19.00 i diumenge a les 19.00 hores 
Obra: Un día en la ópera 
Companyia: Platea producciones escénicas

Sinopsi: Després de recórrer molts municipis de la geogra-
fia valenciana i d’haver realitzat més de 100 representa-
cions, arriba a Vinaròs una companyia teatral procedent de 
la capital del Túria amb cantants internacionals de primer 
nivell, per a oferir als espectadors l’òpera Aida de Verdi. 
 
Idioma: castellà 
Duració: 120’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: dijous 6 €; divendres, dissabte i diumenge  
7 €.  *Aquesta obra es troba fora de l’opció abonament i 
opció descompte. 
Públic: adult
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DISSABTE 20
FIRA DEL LLIBRE

Hora: Inauguració a les 10.30 h

Sinopsi: Més de quaranta parades de venda de llibres, 
flors i altres productes i serveis. Hi assisteixen nombrosos 
escriptors, així com una trentena d’entitats relacionades 
amb el món de les lletres.Una àmplia programació d’ac-
tivitats culturals i lúdiques per a tots els públics durant tot 
el dia: tallers de manualitats, activitats teatrals, tallers de 
contacontes, sortejos.... i un concert musical per a concloure 
la jornada.

Lloc: Passeig de Colom

MAIG

DISSABTE 4
TEATRE

Hora: 20.00 h 
Obra: Miguel de Molina al desnudo 
Companyia: La Zona

Sinopsi: Miguel de Molina és la millor encarnació que ha 
donat Espanya de la suggeridora mescla entre avantguarda 
i tradició. Passional sobre l’escenari, va resultar molest per a 

molts per ser un fenomen de masses, d’esquerres i ober-
tament homosexual, per la qual cosa va haver d’emigrar a 
l’Argentina. A través de la seua biografia musical, exposa 
fets que concerneixen el present i situa la cobla com un art 
que va sorgir en temps de llibertat i que va seduir grans com 
Manuel de Falla i Lorca.

Premis: Premi MAX 2018 al millor actor protagonista de 
teatre.

Idioma: castellà 
Duració: 90 minuts 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5 € 
Públic: adult

DISSABTE 11
CONCERT

Hora: 21.00 h 
Obra: Repertori variat, del qual cal destacar les obres ho-
menatge a Carles Santos. 
Companyia: Cor de la Generalitat Valenciana

Informació: Creat el 1987, és el cor titular del Palau de les 
Arts i desenvolupa una constant activitat en els principals 
auditoris de la Comunitat Valenciana. Està present en les 
temporades i festivals espanyols més importants i té una 
gran trajectòria internacional. Va participar en les  
Cerimònies Olímpiques de Barcelona 92 al costat de Carles 
Santos i ha gravat discos per a solistes com Plácido Domin-
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go o  Andrea Bocelli, així com monogràfics sobre Manuel de 
Falla, Mompou, Joaquín Rodrigo o Matilde Salvador entre 
d’altres. El seu cd Verdi Domingo va ser guardonat amb el 
Grammy llatí al millor àlbum de música clàssica l’any  2014. 
El seu cd Verdi Domingo va ser guardonat amb el Grammy 
Llatí al millor àlbum de música clàssica de 2014. El seu di-
rector titular és Francesc Perales, Jordi Blanch el seu director 
assistent i Francisco Hervás el seu pianista acompanyant 
 
Idioma: valencià i castellà 
Duració: 75’ 
Lloc: Església arxiprestal 
Preu Entrada: 5 € 
Públic: jove i adult 

DIVENDRES 30, DISSABTE 31 I  
DIUMENGE 1
TEATRE

Hora: divendres i dissabte a les 22.30 i  
diumenge a les 19.30 h 
Obra: Teatremolière 
Companyia: Teatrèmol de l’Aula Municipal de Teatre de 
Vinaròs

Sinopsi: Un muntatge que reuneix tres grans obres del pare 
de la comèdia francesa clàssica, Molière: El malalt ima-
ginari, El metge a bastonades i Les dones sàvies, tot això 
passat, a través dels seus embolics, pel tamís de l’estètica 

de Lautrec, Van Gogh, Montmartre, el postimpressionisme, 
el cartellisme i la pintura. 

Idioma: castellà 
Duració: 75’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5€ 
Públic: juvenil i adult

PÍNDOLA LITERÀRIA
A CÀRREC DE MARIOLA NOS

Escriptor convidat: Alejandro Palomas 
*Dues setmanes abans s’anunciarà l’hora i el lloc.
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JUNY

DIUMENGE 2 
TEATRE INFANTIL

Hora: 18.00 h 
Obra: Akäshia, el viatge de la llum 
Companyia: El Cau de l’Unicorn

Sinopsi: Alba va descobrir que les aventures més fantàs-
tiques s’amagaven a l’interior dels llibres. El seu afany per 
conéixer-les la portaren a llegir tots els llibres de la seua 
escola primer, després de la biblioteca del seu poble... I 
quan ja no li quedava res de nou per a llegir, va conéixer 
algú que la va posar rere la pista de la biblioteca més gran 
de l’univers: la biblioteca d’Akäshia. 

Idioma: valencià 
Duració: 60’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 3€ 
Públic: de 5 a 9 anys

DIVENDRES 7, DISSABTE 8 I  
DIUMENGE 9
TEATRE

Hora: divendres i dissabte a les 22.30 i diumenge a les 19.30 h 
Obra: Passem a publicitat 
Companyia: Els Figurants de l’Aula Municipal de Teatre de 
Vinaròs

Sinopsi: Un recull d’esquetxos en clau de comèdia sobre el 
món de la publicitat i com, inconscientment, aquesta s’in-
trodueix en la nostra quotidianitat. Un producte sobre l’obra 
Spot i el programa Autoindefinits de Canal Nou de la com-
panyia valenciana Albena. Humor 100% producte valencià.

Idioma: valencià 
Duració: 75’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5 € 
Públic: adult 
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DIVENDRES 14, DISSABTE 15  
I DIUMENGE 16 
TEATRE

Hora: divendres i dissabte a les 22.30 i diumenge a les 19.30 h 
Obra: Cambio de hábito (Sister Act) 
Companyia: Les Mil i Una de l’Aula Municipal de Teatre de 
Vinaròs.

Sinopsi: Una versió teatralitzada de la pel·lícula Una monja 
de cuidado (Sister Act), protagonitzada per Whoopi Gold-
berg i dirigida per Emile Ardolino en 1992, de la qual poste-
riorment sorgiria un musical, que ha servit també d’influèn-
cia per a aquest treball de Les Mil i Una

Idioma: castellà 
Duració: 75’ 
Lloc: Auditori Municipal 
Preu entrada: 5 € 
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 disponibles. 
 
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 durant tot el dia el dissab-
te abans de Sant Jordi al passeig de Colom. Es programen 
tallers, actuacions, sortejos i en la celebració s’emmarca el 
lliurament de premis del Concurs de Relats Breus i de Contes 
Infantils Eloi Miralles. 

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

Adults: Les tècniques poden ser oli/acrílic, aquarel·la i di-
buix, i la temàtica serà els paisatges urbans 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 de 10 a 17 anys amb les tècniques d’oli/
acrílic, aquarel·la i dibuix. El premi consistirà en material de 
pintura valorat en 50 € i un trofeu. 

JORNADES DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA  
Vinaròs recorda l’impacte que va tindre al nostre poble 
la Guerra Civil i per això cada any celebrem les Jornades 
de la Memòria Històrica. Se celebraran conferències amb 
experts, teatre històric, exposicions o visites guiades. Unes 
jornades d’investigació i activitats de difusió dirigides espe-
cialment als estudiants de secundària i universitaris.

MAIG
VINARÒS ART URBÀ  
Vinaròs Art Urbà és un projecte artístic que fomenta l’art 
urbà mitjançant concursos i activitats amb l’objectiu de 
crear un gran museu a l’aire lliure a la ciutat.
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HOLA ESTIU 
Un nou concepte de cita musical que aglutina, en tres 
escenaris vora la mar Mediterrània, concerts, revetlles i DJ 
durant la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere. 

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  
Vinaròs celebra l’aniversari de l’atorgament de la Carta de 
Poblament amb activitats com exposicions, teatre, visites 
guiades, conferències, tallers infantils... que culminen el dia 
29 de setembre en un gran acte institucional i cívic, i que 
finalitza amb el gran pastís d’aniversari que realitza el gremi 
de pastissers vinarossencs.

CONCURS NACIONAL DE CUINA APLICADA AL  
LLAGOSTÍ DE VINARÒS 
El Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs 
tracta d’incentivar noves tendències culinàries sense perdre 
l’essència d’aquest esdeveniment celebrat per primera vega-
da l’any 1964. L’objectiu principal del concurs és que els parti-
cipants transmeten la necessitat de promocionar una gas-
tronomia de qualitat relacionada amb els productes locals i, 
sobretot, amb l’apreciat i incomparable llagostí de Vinaròs.

NOVEMBRE
MOSTRA DE TEATRE RECLAM 
Fa dos 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 Universitat Jaume I. 

CONCURS INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMBRA 
CIUTAT DE VINARÒS 
Novembre és el mes de la música, que culmina amb un 
gran concert de la Societat Musical La Alianza per a cele-
brar Santa Cecília, la patrona dels músics. A més a més, el 
segon cap de setmana de novembre, Joventuts Musicals de 
Vinaròs, amb el suport de l’Ajuntament, organitza el Con-
curs Internacional de Música de Cambra amb participants 
d’arreu d’Espanya i Europa.

PREMI D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA BORRÀS JARQUE 
L’Associació Cultural Amics de Vinaròs amb aquest premi 
dona suport a la investigació històrica, les humanitats i les 
ciències socials de temàtica local amb el desenvolupament i 
la publicació d’investigacions que compten amb el patrocini 
de l’Ajuntament de Vinaròs. Més informació i bases en:  
www.amicsdevinaros.com  

CERTAMEN INTERNACIONAL D’AQUAREL·LA PUIG 
RODA 
El certamen organitzat per Amics de Vinaròs porta el nom 
de Gabriel Puig Roda en consideració al nostre pintor més 
internacional. Aquest premi serà anunciat i es lliurarà al 
guanyador en el marc del la Nit de la Cultura: nit de les 
lletres i de l’art.

Aplaudix
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és cultura.
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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 Carna-
val, 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 mú-
sica, 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 
Festa d’Interés Turístic Autonòmic. S’inicia amb la tradicional 
Trobada de Bombos i Tambors en què participen bandes 
de les províncies de Castelló, Tarragona i Terol. La prime-
ra de les processons és el Dimecres Sant a les cinc de la 
matinada: és un acte litúrgic, 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’úl-
tima és la Processó de l’Encontre, el Diumenge de Pasqua. 
Durant aquestes celebracions també es programen concerts 
i exposicions, que converteixen aquestes festes religioses en 
actes culturals i festius. 

JUNY
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.

TROBADA DE NANOS I GEGANTS 
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 totes 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 
Organitzat per l’Associació Cultural Ball de Dimonis, pretén 
donar a conéixer aquest l’instrument, com es fabrica i com 
s’utilitza. Es tracta d’una activitat cultural familiar i participa-
tiva on, a l’envelat de l’Atlàntic, s’interpreten peces musicals 
amb diferent instruments, alguns de gran valor històric.

JUNY - JULIOL
SANT JOAN I SANT PERE 
Per 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.



24

C
ul

tu
ra

 fe
st

iv
a

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 DE BÈSTIES DE FOC 
Trobada on participen colles d’altres localitats i que vesteix de 
màgia i llum el nostre passeig marítim, acompanyades també 
per la Colla de Dolçaina i Tabal de Ball de Dimonis. Està 
organitzada per l’Associació Cultural Ball de Dimonis, amb el 
suport de les regidories de Cultura i Turisme.

ELABORACIÓ DELS FANALETS DE MELÓ DE MORO 
Organitzada per Ball de Dimonis, és 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 fer un fanalet de meló de moro.

SETEMBRE
TROBADA DE DANSES INFANTILS 
Mostra de balls tradicionals i de la música que els acom-
panya al passeig marítim, de la mà de Les Camaraes i el 
grup de jota del Centro Aragonés, juntament amb altres 
grups de danses infantils dels voltants.

OCTUBRE
JORNADA DE NANOS AL CARRER 
Jornada lúdica en què s’organitzen tallers de construcció 
de caps de nanos, retallables, jocs tradicionals, globotada, 
cercaviles infantils des del matí fins al vespre, al passeig 
marítim de la ciutat coincidint amb les celebracions del  
Nou d’Octubre.

TROBADA DE MUIXERANGUES 
La Muixeranga de Vinaròs i altres colles invitades es reuni-
ran a la plaça Parroquial, on formaran castells humans amb 
acompanyament musical. Un magnífic espectacle per a tota 
la família.
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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 2020
NADAL A VINARÒS 
Per Nadal s’omple la ciutat d’activitats amb un gran ventall 
d’actes socioculturals i comercials per a tota la ciutadania 
de Vinaròs i de la comarca, entre els quals destaquen la 
celebració de les campanades de Cap d’Any a la plaça  
Parroquial, el Parc de Nadal o la Cavalcada dels Reis 
d’Orient.



26

Se
rv

ei
s 

cu
ltu

ra
ls

OFICINA DE TURISME 
Passeig de Colom, s/n  
Tel. 964453334 
touristinfo_vinaros@gva.es

REGIDORIES DE CULTURA I 
EDUCACIÓ 
Biblioteca Municipal, 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  
EL MAESTRAT
IES Leopoldo Querol 
Av. de Gil d’Atrosillo, s/n 
12007279@gva.es

UNIVERSITAT PER A MAJORS 
DE L’UJI (SEU DEL NORD) 
Tel. 964729322 
majors@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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Aplaudix
Vinaròs,

és cultura.

AGENDA CULTURAL 2019

REGIDORIA DE CULTURA, FESTES, TRADICIONS I 
JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS
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REGIDORIA DE CULTURA, FESTES, TRADICIONS I 
JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS

AGENDA CULTURAL 2019


