
Esports d’estiu
Ioga a la platja

Del 19 de juliol al 30 d’agost,  
de 20 a 21.30 h dilluns i dimecres 

Platja de Fora del Forat (extrem nord)

Balls d’estiu: Cubbà
Del 20 de juliol al 31 d’agost,  
de 19 a 20 h dimarts i dijous 

Pèrgola del passeig de Fora del Forat 

Inscripció prèvia a la Tourist Info 
Vinaròs des del dia previ a la  
realització de cada sessió fins a 
mitja hora abans de l’inici de  
l’activitat. Aforament limitat.

Festival 
Internacional de 
curtmetratges 
Agustí Comes 
Del 19 al 22 de juliol

Vinaròs Arena
 ʯ Lliurament de premis: 31 de juliol

Entrades gratuïtes a la Fundació 
Caixa Vinaròs de dimarts a diven-
dres de 18 a 20 h.

Nit de compres 
8 d’agost, de 17 a 21 h

Passeig de Colom 
 ʯ Organitza l’Associació de Comerciants de 

Vinaròs 

Activitats 
organitzades per 
la Biblioplatja

Espectacle de teatre: 

Les cartes del Quixot
Divendres 16 de juliol,  
de 22 a 23 h 

Vinaròs Arena 
 ʯ Públic Familiar
 ʯ Idioma: Valencià

Espectacle de titelles:

Cantatitelles
Dilluns 26 de juliol,  
de 21.30 a 22.30 h 

Pèrgola del passeig de Fora del Forat 
 ʯ Públic: Famílies amb xiquetes i xiquets de 

3 a 6 anys
 ʯ Idioma: Valencià

Espectacle de teatre: 

T’ho conte en un conte
Divendres 6 d’agost,  
de 21.30 a 22.15 h 

Pèrgola del passeig de Fora del Forat 
 ʯ Públic: Famílies amb xiquetes i xiquets de 

3 a 9 anys
 ʯ Idioma: Valencià

Espectacle de màgia, il·lusionisme 
i circ

El show de Mirco
Divendres 13 d’agost, 
de 22 a 23 h 

Vinaròs Arena 
 ʯ Públic: Familiar

Espectacle de contacontes: 

Potter y su fantástico hechizo
Divendres 20 d’agost,  
de 21.30 a 22.30 h

Pèrgola del passeig de Fora del Forat 
 ʯ Públic: Famílies amb xiquetes i xiquets de 

3 a 10 anys
 ʯ Idioma: Castellà

Espectacle de teatre: 

Cuentilandia y sus cuentos
Divendres 27 d’agost,  
de 21.30 a 22.15 h 

Pèrgola del passeig de Fora del Forat 
 ʯ Públic: Famílies amb xiquets i xiquetes de 

3 a 7 anys
 ʯ Idioma: Castellà

Recollida d’entrades gratuïtes una 
setmana abans de cada sessió a 
la Biblioplatja de la platja del Fortí. 
Horari de 10.30 a 13.30 h i de 17 a 
20 h de dimarts a dissabte.

Olé Vinaròs 
festival
Dijous 19 d’agost (tot el dia) 

Vinaròs Arena 
 ʯ 10 h: Inauguració de l’exposició de 

fotografia del món del flamenc
 ʯ *10 h: Classe de fitflamc (gimnàstica per 

a totes les edats, inclosa tercera edat, al 
ritme flamenc). Places limitades

 ʯ 18 h: Música d’ambient de rumbes i 
sevillanes

 ʯ *19 h: Taller de ball de sevillanes i flash 
mob. Places limitades

 ʯ 20.30 h: Concert en viu del grup Efraín y 
Fabián

 ʯ 22.30 h: Espectacle de flamenc amb 
Belén López

*Inscripció prèvia i gratuïta a la 
Tourist Info Vinaròs a partir del 12 
d’agost (una setmana abans). 

Visites guiades
Lúdiques per a famílies

Vinaròs, poble de pescadors
Els dijous de juliol i agost,  
de 16.30 a 18 h 
(22 i 29 de juliol / 5, 12, 19 i 26 d’agost)

Ruta guiada per a explorar el fascinant 
món de la mar i la mil·lenària cultura 
marinera de Vinaròs. Descobrirem la 
història de la pesca a la Mediterrània, el 
port, la confraria, com funciona la llotja, 
les embarcacions i les principals art de 
pesca.
 ʯ 6€/adult
 ʯ 3€/menors de 7 a 12 anys
 ʯ Gratuït per als menors de 7 anys

Inclou un tast de delícies gastronòmiques de 
proximitat.

Treasure Hunt: A la recerca del 
tresor pel centre històric de 
Vinaròs

Dimecres 28 de juliol i divendres 20 
d’agost, a les 19 h

Joc d’habilitat estratègica per equips 
i contrarellotge amb proves i pistes 
d’enginy sobre patrimoni històric. 10 
enigmes per a resoldre en 90 minuts 
per equips de 5/6 components. 
Activitat sense contacte i a l’aire lliure. 
 ʯ 6 €/adult
 ʯ 3€/menors de 7 a 12 anys
 ʯ Gratuït per als menors de 7 anys

Inclou refresc tradicional per a totes les 
persones participants, material de suport i 
premis per equips als guanyadors. 

Històriques

Vinaròs en femení 
Dimarts 20 de juliol, dos sessions:  
a les 19.30 h i a les 22 h

Si no parlem d’elles, ens oblidem de 
la meitat de la nostra història. Un 
viatge en el temps pels espais més 
emblemàtics de Vinaròs en clau de 
l’univers de la dona i la seua evolució, 
especialment en els últims 100 anys. 
Rescatarem de l’oblit biografies 
anònimes. 
 ʯ 6€/adult
 ʯ 3€/menors de 7 a 12 anys
 ʯ Gratuït per als menors de 7 anys 

L’experiència finalitzarà amb un tast 
gastronòmic local.

Multisensorials nocturnes

Mar i estels. El somni d’una nit 
d’estiu 

Divendres 6 d’agost, dos sessions: 
a les 21.30 h i a les 23.00 h

Experiència exclusiva a la llum de 
les estrelles amb el protagonisme 
d’una cala secreta de la costa nord. 
Explorarem la nostra connexió ancestral 
amb el Mare Nostrum mitjançant 
llegendes i mites que han marcat el 
ritme dels pobles de la Mediterrània. La 
vetllada estarà amenitzada amb peces 
musicals clàssiques.
 ʯ 12€/adult
 ʯ Recomanada per a majors de 12 anys

Inclourà un tast de begudes i delícies 
culinàries de les diverses civilitzacions  
mediterrànies.

Oliveres i estels 
Dissabte 14 d’agost i diumenge 15 
d’agost, a les 21.30 h 

Experiència multisensorial a la 
llum de les estrelles amb visita als 
espectaculars camps d’oliveres 
mil·lenàries de la Jana. Seguirem el 
fil conductor dels mites i llegendes 
teixides al llarg dels segles i 
civilitzacions (mesopotàmics, fenicis, 
egipcis, grecs, romans, musulmans) 
entorn de l’arbre més emblemàtic de la 
Mediterrània: l’olivera.
 ʯ 12€/adult
 ʯ Recomanada per a majors de 12 anys

Inclou concert de peces clàssiques en viu al 
peu de les oliveres monumentals i degus-
tacions gurmet de receptes de diverses 
èpoques amb l’oli d’oliva com a protagonista.

Agenda  
d’activitats 

turístiques 2021
T O U R I S T  I N F O  V I N A R Ò S

Passeig de Colom 
12500 Vinaròs 964 45 33 34 

vinaros@touristinfo.net

O R G A N I T Z A

Regidoria de Promoció  
de la Ciutat i Interés Turístic

 ŧ @turismevinaros  � TurismeVinaros  � @Turisme_Vinaros

www.turisme.vinaros.es www.amarvinaros.com

EL RETROBAMENT

Volem que et retrobes amb 
tu i no hi ha lloc millor que la 
mar. La seua calma, la seua 
serenitat i immensitat actuen 
com un mirall en què es 
reflecteix el nostre vertader jo 
perquè mai oblidem realment 
qui som i no perdem la nostra 
essència.

Vinaròs és el punt de 
la Mediterrània per 
retrobar-se, així que... 
Viatja i vine a mar.

Descobreix el que 
amaga l’experiència 
escanejant el 
següent codi QR



Visites guiades
Gastronòmiques 

Nits de lluna plena al Puig
Dissabte 24 de juliol, a les 21 h

Recorregut guiat pels escenaris, 
història i personatges que han marcat 
l’esdevenir del conjunt del Puig. Des 
dels primers assentaments humans, 
fins al pas dels ibers, els romans i la 
construcció de l’ermita actual.
 ʯ 6€/adult
 ʯ 3€/menors de 7 a 12 anys
 ʯ Gratuït per als menors de 7 anys

Finalitzarem l’experiència amb un vermut 
tradicional de Vinaròs i amb una tapa tradi-
cional.

Caçador de tòfones
Dimarts 24 d’agost, a les 18 h

Gaudeix de la inoblidable aventura 
de caçar la tòfona d’estiu al cor del 
Maestrat. De la mà d’un expert tofoner 
local ens endinsarem en el bosc i 
explorarem els secrets i varietats 
així com les sorprenents aplicacions 
gastronòmiques de la deliciosa tòfona.
 ʯ 6€/adult
 ʯ 3€/menors de 7 a 12 anys
 ʯ Gratuït per als menors de 7 anys

Verema a trenc d’alba
Divendres 3 de setembre,  
a les 8 h del matí

Descobreix tots els secrets del 
fascinant món del vi i la seua estreta 
relació amb la cultura mediterrània i 
amb la història de Vinaròs. Participarem 
en la verema a trenc d’alba i en el 
trepitjat del raïm. 

 ʯ 6€/adult
 ʯ 3€/menors de 7 a 12 anys
 ʯ Gratuït per als menors de 7 anys

Inclou tast de mostos i visita al celler i sala 
de vinificació. Tast guiat de vins locals i 
aperitiu de km 0.

Compra en línia de les entrades en 
wwww.turisme.vinaros.es  
 
Aforaments limitats en totes les 
visites 
 
Més informació sobre punt de  
sortida a la Tourist Info Vinaròs 
 
Totes les visites tenen una duració 
aproximada de 2 hores

Cinema sota les 
estrelles 
Els dimecres a les 22 h
Vinaròs Arena

Subtitulades per a persones amb 
discapacitat auditiva
 ʯ Entrades gratuïtes 

Mientras dure la guerra 
Dimecres 4 d’agost

Recomanada per a majors de 7 anys 

Especiales
Dimecres 11 d’agost 

Recomanada per a majors de 7 anys 

El Rey León 
Dimecres 18 d’agost 

Tots els públics

Abuelos
Dimecres 25 d’agost 

Tots els públics 

Lady Bird
Dimecres 1 de setembre 

Recomanada per a majors de 16 anys 

Recollida d’entrades gratuïtes a la 
Tourist Info Vinaròs. Les entrades es 
podran recollir una setmana abans 
de cada sessió. Màxim 2 entrades 
per persona. 
 
Horari Tourist Info: de dilluns a  
dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.  
 
El 20% de les entrades es podran 
recollir el dia de l’espectacle a la 
taquilla del Vinaròs Arena de 18.30 
a 21.30 h

Cicle de 
concerts al 
Vinaròs Arena
Els dijous a les 22.30 h 

Vinaròs Arena

Recollida d’entrades gratuïtes a la 
Tourist Info Vinaròs. Les entrades es 
podran recollir una setmana abans 
de cada sessió. Màxim 2 entrades 
per persona. Horari Tourist Info: de 
dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 
17 a 20 h. El 20% de les entrades 
es podran recollir el dia de l’espec-
tacle a la taquilla del Vinaròs Arena 
de 18.30 a 22 h

Original Dixieland Sedajazz
Dijous 5 d’agost

Des de la seua fundació l’any 1991 
han recorregut més de 800 escenaris 
per tota la península. Un repertori 
de caràcter festiu per al públic més 
heterogeni. Ens submergirem en el 
túnel del temps per aterrar en els bojos 
anys 20. Els concerts de l’Original 
Dixieland de Sedajazz estan presidits 
per un to festiu i una contagiosa alegria 
transmesa des de l’escenari, espai en 
què hi ha lloc per a la improvisació 
col·lectiva i la participació del públic. 
Gaudiu d’una nit de música alegre 
sense més pretensions que la diversió. 

Big Band Alcanar
Dijous 12 d’agost

Amb una trajectòria de més de deu 
anys, aquesta big band manté encara 
la seua essència. La seua principal 
activitat és la música pròpia de les big 

band, orquestres de jazz nascudes 
a finals de la dècada dels anys 20. 
La música que interpreten en el seu 
repertori transcorre en el blues, 
swing, funk i la pròpia de les grans 
orquestres de finals dels segle passat 
i principis d’aquest. Han realitzat 
nombrosos concerts tant en poblacions 
properes com Sant Carles de la Ràpita, 
Ulldecona, Vallibona. Així com també en 
altres països com França. L’actual Big 
Band d’Alcanar està sota la direcció de 
Juan Antonio Serrano, formada per 22 
músics de totes les edats que estimen 
la música. Aquest concert compta amb 
la col·laboració de Joventuts Musicals 
de Vinaròs.

Belén López
Dijous 19 d’agost

Belén és una bailaora precisa, vibrant, 
espontània i amb una tècnica i una 
força superbes. Nascuda a Tarragona, 
de mare cordovesa i pare sevillà, inicia 
el seu camí en la dansa des de ben 
petita, tot i no pertànyer a una família 
amb tradició flamenca. Als onze anys 
inicia els estudis en el Conservatori de 
Dansa de Madrid, carrera que finalitza 
quatre anys més tard. 

Des de 2001 fins 2005 va ser primera 
ballarina en la Arena di Verona, el teatre 
d’òpera a l’aire lliure més gran del món, 
amb les òperes Carmen i Il Trovatore. 

El 2004 rep el premi nacional de 
flamenc Mario Maya i el 2005 rep el 
premi com a artista revelació atorgat 
pel Corral de la Pacheca. Ha ballat amb 
grans figures del flamenc com Joaquín 
Cortés o Antonio Canales. 

Acompanyada del seu elenc de 
cantadors i música flamencs ens farà 
partícips aquesta nit del seu art. 

Xiomara Abelló
Dijous 26 d’agost

Graduada en guitarra de jazz pel 
Conservatori Superior de Música 
de València, formada en guitarra 
clàssica i llicenciada en Filologia 
Anglesa. Xiomara ha format part com a 
guitarrista en grups que van des de la 
música tradicional cubana, la música 
brasilera, el teatre musical o la cançó 
d’autor. El 2018 rep el Premi del Públic, 
del Certamen de Joves Cantautors 
Ciutat de Xàtiva i el premi també del 
Concurs de Cantautors amb la Veu 
Petita de Benicarló.

Després del seu treball discogràfic 
Entre teles ens presenta Flor de 
Xicoia, un conjunt de composicions 
forjades durant mesos de viatge 
per Llatinoamèrica. Un treball 
amb pinzellades que van des de la 
Mediterrània fins al Carib, passant per 
les serralades andines i per les planures 
argentines. Un espai on la música, 
la paraula i la vivència s’interpel·len 
per obrir les portes a unes mirades 
i cultures que no podran més que 
enriquir la pròpia. 

Eleven Jazz Ensemble
Dijous 2 de setembre

Onze músics, amb arranjaments 
originals i molt d’espai per a la 
improvisació, amb el so fresc d’un 
grup que, a prop de ser una big 
band, destaca per la seua agilitat i 
frescor característique del cool-jazz. 
L’ensemble comença fent un treball 
en profunditat sobre l’obra de Duke 
Ellington, una de les figures més 
importants en la història de la música, 
amb transcripcions i arranjaments 
originals del seu repertori més destacat. 
Aquest projecte és fruit de la inquietud 
del músic contrabaixista Diego Barberà 
que, durant el confinament emergeix 
en el món del jazz, gènere on es 
desenvolupa amb total llibertat tant 
com a compositor com a intèrpret. 
Jazz, en música, és sinònim de llibertat, 
de resiliència, d’improvisació. Aquest 
llenguatge ha servit als músics d’arreu 
del món per expressar-se lliurement i 
per fusionar els ritmes i les melodies de 
distintes arrels. 

Cicle de concerts al Vinaròs ArenaCinema sota les estrelles 

Mientras dure la guerra Especiales El rey león Abuelos Lady Bird Dixieland Sedajazz Big Band Alcanar Belén López Xiomara Abelló Eleven Jazz Ensemble

"Que apunta de prejuicio no se muera y los puentes desintegran la alambrada del dolor."


