


DIMECRES DIA 26
18:00 hores
Les Castanyeres del Gentsana, animació infantil tradicional sobre la Castanyada 
que ofereix el Gimnàs Gentsana.
Lloc: Mercat de Vinaròs

DIVENDRES DIA 28
18:00 hores

Taller de foc a càrrec de la Colla de Ball de Dimonis.
Vols participar en un correfoc activament? Aprendrem com vestir-nos, maquillar-

nos, les mesures de seguretat, etc., necessàries per a gaudir d’una tradició tan 
nostra com són els correfocs. En finalitzar tots els participants faran un petit 

correfoc. Places limitades. Activitat gratuïta. Et pots inscriure a:
Més informació a la planta baixa de l’ajuntament a partir del dia 24 d’octubre.

Lloc: Pèrgola del passeig de Colom

de 17:00 hores a 1:30 hores
OKTOBERFEST

Lloc: passeig de Fora del Forat

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

Lloc: plaça Parroquial i carrers del centre històric

20:15 hores
Esmuvi Batucada a càrrec de l’escola de música Esmuvi Vinaròs.

Lloc: plaça Parroquial

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. Activitat gratuïta, amb inscripció 
prèvia a partir del 24 d’octubre a la planta baixa de l’ajuntament.

Lloc: cementeri municipal

DISSABTE DIA 29
Decoració i fotoreclam terrorífic als carrers del centre

de la ciutat fins el dia 31 d’octubre.

de 10:00 hores a 13:00 hores
Taller de cuina: rebosteria terrorífica
Lloc: Espai gastronòmic del mercat

d’11:00 hores a 1:30 hores
OKTOBERFEST

Lloc: passeig de Fora del Forat

12:00 hores
Cercavila terrorífica a càrrec de l’acadèmia de ball Locura

Lloc: carrers del centre històric

18:30 hores
Cercavila de Castaween a càrrec de la Colla de Nanos i Gegants.

Lloc: plaça Parroquial i 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. Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia a 
partir del 24 d’octubre a la planta baixa de l’ajuntament.

Lloc: cementeri municipal

DIUMENGE DIA 30
11:00 hores a 22:00 hores
OKTOBERFEST
Lloc: passeig de Fora del Forat DILLUNS DIA 31

10:00 hores a 14:00 hores
Taller de maquillatge terrorífic

Lloc: plaça de Sant Antoni



PROGRAMACIÓ ALTERNATIVA

DISSABTE DIA 29
V Trobada de Muixerangues de Vinaròs.
17.00 h Recepció d’autoritats a l’Ajuntament
17.30 h Cercavila
18.30 h Muixerangues a l’envelat de l’Atlàntic
Amb la participació dels Castellers de Tortosa i la Muixeranga de Vinaròs
Organitza: Muixeranga de Vinaròs

19.30 h
Festival de Música de Cambra Ciutat de Vinaròs.
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Joventuts Musicals de Vinaròs

DIUMENGE DIA 30
19:30 hores

Obra de teatre: Sembrarem ortigues amb els tacons.
Cia. Teatre del Contrahecho

Activitat gratuïta 
Adults

Idioma: Valencià
Lloc: Auditori Municipal

Sinopsi: Personatges arraconats a la vora d’una carretera. Una reflexió sobre 
la dona, el feminisme, la prostitució i el masclisme.

Cap prostituta neix com una ortiga en la vora del camí.
Un text atrevit i transgressor per a quatre dones lligades a una crua realitat.

Podrem veure les seues esperances, somnis, costums,
irritacions i totes les seues cares.

L’amor o la seua negació, la impotència, la tendresa, ràbia, dolor i humor en 
quatre històries entrellaçades per la figura del puter.


