


18:00 hores
Les castanyeres del Gentsana, animació infantil tradicional 
sobre la Castanyada que ofereix el gimnàs Gentsana.
Lloc: Mercat de Vinaròs

19:30 hores
Rua Halloween Gentsana, animació juvenil terrorífica a 
càrrec del gimnàs Gentsana.
Lloc: carrers del centre històric 

18:00 hores i 19:00 hores
Una rondalla per Tots Sants. Celebrem la tradició de les 
Animetes amb teatre als balcons i lectura dramatitzada de 
Peret de la Poca Por, basada en una rondalla tradicional 
recollida i publicada per Jordi Raül Verdú. A càrrec dels 
alumnes de primària i ESO de Puro Teatro, arts escèniques, 
dirigits per Toni Guillot. Duració: 30 minuts, idioma en 
valencià, per a tots els públics, activitat gratuïta.
Lloc: façana de Sant Joan, 29

20:30 hores
El cementeri de Vinaròs a la llum de la lluna. Passeig 
històric guiat a càrrec de l’associació cultural Amics de 
Vinaròs. La visita anirà precedida d’una teatralització del 
mite de don Juan basada en Don Juan de las Mujeres, un 
recull de clàssics de Tirso i Zorrilla versionats per Chema 
Cardeña. A càrrec dels alumnes del taller de teatre avançat 
de Puro Teatro, arts escèniques, dirigits per Toni Guillot. 
Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia a partir del dijous 
dia 21 d’octubre a la planta baixa de l’ajuntament.
Lloc: cementeri municipal

DIJOUS  DIA  28

DIVENDRES  DIA  29



12:00 hores
Esmuvi Batucada a càrrec de l’escola de musica Esmuvi Vinaròs.
Lloc: plaça Parroquial

De 17:00 a 20:00 hores
Taller caracterització Halloween. 
Preinscripció prèvia al Casal Jove.
Lloc: Casal Jove

18:30 hores
Cercavila de Castaween a càrrec de la Colla de Nanos i Gegants.
Lloc: carrers del centre històric

20:30 hores
El cementeri de Vinaròs a la llum de la lluna. Passeig històric 
guiat a càrrec de l’associació cultural Amics de Vinaròs. La 
visita anirà precedida d’una teatralització del mite de don 
Juan basada en Don Juan de las Mujeres, un recull de clàssics 
de Tirso i Zorrilla versionats per Chema Cardeña. A càrrec 
dels alumnes del taller de teatre avançat de Puro Teatro, 
arts escèniques, dirigits per Toni Guillot. Activitat gratuïta, 
amb inscripció prèvia a partir del dijous dia 21 d’octubre a la 
planta baixa de l’ajuntament.
Lloc: cementeri municipal

11:00 a 13:00 hores
Vampidiversió. Activitats infantils fins als 12 anys. Tallers de 
màscares, jocs, danses, cançons i moltes altres activitats.
No t’oblides de vindre amb disfressa!!
Lloc: plaça Parroquial

DISSABTE  DIA  30

DIUMENGE  DIA  31




