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Esperança en Vinaròs.

780 anys donen per a una llarga his·
tòria de fets, successos i, sobretot, re·
naixements del nostre lloc, vila, i ara, 
estimada ciutat.

Forts onatges, tempestes i temporals, 
atacs de pirates, collites arrasades 
com la vinya amb l’arribada de la fil·
loxera i, fins i tot, fets bèl·lics i guerres 
que encara romanen a la nostra me·
mòria i la dels nostres majors.

Com a ciutat històrica, el nostre 
ADN i la nostra identitat ve marcada 
per tots aquests fets. Tant els posi·
tius com els negatius. Però sobretot, 
aquells que ens han fet créixer més 
forts han sigut els dolorosos, ja que 
hem sabut transformar el dolor en 
esperança.

Renàixer de les nostres cendres no 
és una nova assignatura que hem de 
cursar amb l’inici d’aquest nou curs 
de desitjada normalitat sanitària. Els 

vinarossencs sabem que és tornar a 
mirar cap a dalt i amb la mateixa dig·
nitat i determinació que sempre des·
prés d’entropessar amb una pedra al 
camí. Sabem, i així ha estat sempre, 
que ens creixem en l’adversitat.

És per això que crec en aquesta ciu·
tat. En el seu passat, però sobretot en 
el seu present i, per damunt de tot, en 
la seua gent. La nostra gent.

Creure en la capacitat d’una ciutat 
com la nostra per renàixer d’una de 
les pitjors èpoques viscudes no és 
tindre les expectatives altes. És, sim·
plement, creure en la fe i esperança 
de cadascú dels quasi 29.000 habi·
tants d’aquesta ciutat. Fe i esperança 
en el treball col·lectiu i sobretot, del 
colze a colze.

És, al cap i a la fi, tindre esperança en 
Vinaròs.

Moltes felicitats i per molts més!

Guillem 
Alsina 
Gilabert

Alcalde de Vinaròs
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Estimades i estimats vinarossencs, és 
per a mi un privilegi poder celebrar 
amb totes i tots vosaltres, un any més, 
l’aniversari de la nostra ciutat. Ja són 
set·cents vuitanta anys d’història, 
durant els quals, hem treballat per 
impulsar una ciutat oberta, diversa, 
integradora i moderna.

Una bona notícia. Enguany hem en·
trat a formar part del Circuit Cultural 
Valencià en la modalitat de música 
i cinema, per aquesta raó, ens hem 
unit al centenari del director de cine·
ma valencià, Luís García-Berlanga, 
vinculat a la nostra població per les 
dues pel·lícules que va rodar a Penís·
cola: Calabuch i París-Tombuctú.

Sé que és una legislatura complica·
da, ens ha tocat viure una fita his·
tòrica com és la pandèmia mundial. 
Però com  heu vist, la meua política 
s’ha centrat a apropar la cultura al 
ciutadà en aquests moments difícils, 
quan més falta ens fa. La cultura és 
una ferramenta que ens emociona, 
ens desperta els sentits i ens fa pen·
sar. Tanmateix ens ha permés sortir 
de la letargia per poder sociabilitzar 

entre veïns, un acte tan necessari per 
combatre la tristesa.

He vist com heu participat massi·
vament en cadascun dels actes que 
hem organitzat des de la Regidoria, 
sobretot en el Festival Vinaròs Arts 
Escèniques. Des d’aquí, aprofito per a 
donar·vos les gràcies per la confian·
ça dipositada.

Us invito a continuar assistint sen·
se por als actes culturals, ja que heu 
pogut comprovar sobradament com 
practiquem una #culturasegura amb 
una taxa de contagis zero.

Em sento molt orgullosa de vore com 
al meu poble ha tornat l’activitat so·
ciocultural i la me ua intenció és se·
guir amb la mateixa línia de treball, la 
vostra, la que em demaneu i la que sé 
que tant us agrada. 

Cada aplaudiment i mirada brillant 
en acabar l’espectacle és suficient 
per a donar·me forces per seguir en·
davant i lluitar per una cultura digna.

Encetem la tardor amb una mirada 
esperançadora, encara que no po·

Anna Fibla Pauner
Regidora de Culturai Patrimoni
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drem celebrar el nostre aniversari 
com cal, amb el gran pastís tradici·
onal o la trobada de puntaires. En·
cara és massa prompte per donar 
per guanyada la batalla a la covid·19, 
però n’estic segura que, a poc a poc 
i amb responsabilitat ciutadana, ho 
aconseguirem.

La programació consta de diversos 
actes en espais controlats amb afo·
rament reduït, on participen sobre·
tot les nostres associacions culturals 
a les quals vull agrair en especial la 
seua participació. Sempre han estat 
al peu del canó dispostes a ajudar en 
tot el que ha fet falta. Gràcies! Sen·
se vosaltres, tot aquest temps difícil, 
no hauria estat el mateix. Ens heu 
animat amb les vostres danses, tra·
dicions, música, cants i costums. Les 
associacions construeixen un teixit 
necessari per fer poble, per fer vida.

També continuem donant suport als 
joves creadors de Vinaròs, amb la 
nostra aposta per l’avantguarda i les 
noves tecnologies.

Per acabar, dir·vos que dos dones 
estaran presents enguany en el pre·
mi Grinyó Ballester: La guardonada, 
Marian Fonellosa Torres, una digna 
mereixedora d’aquest guardó, per la 
seua trajectòria en el món de la inves·
tigació històrica i la docència i Cinta 
Barberà, l’artista que ha estat escolli·
da per realitzar l’escultura que done 
forma al nostre Grinyó Ballester i que 
ha fomentat que milers d’estudiants 
aprenguen en l’escola d’art a desen·
volupar la creativitat. Un exemple de 
com les dones hem de ser referents en 
totes les àrees de la societat, especi·
alment en la cultura, ja que aquesta 
ennobleix el nostre poble, deixant un 
llegat per a les generacions futures.

Aniversari de l’atorgament 
de la Carta de Poblament 
de Vinaròs

1241-2021
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Programa d’actes
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24 [divendres]

CINEFÒRUM 
Berlanga 1921-2021
Calabuch 1956
Una tendra història rural amb 
rerefons ecologista, rodada en 
la localitat de Peníscola durant 
els mesos d’abril i maig de 1956.

A càrrec d’Enric Pla, professor 
d’Història, antic coordinador del 
Cineclub de Vinaròs i excoordi·
nador dels cursos de Cinema i 
Educació per a Professors del 
MEC.

Hora: 20.00
Lloc: Auditori Vinalab, carrer 
Galícia, 12

25 [dissabte]
CLASSES «LINDY·HOP»

Hora: 10.30 a 11.15 classe nivell 
principiant i 11.15 a 12.00 classe 
nivell mitjà.
Lloc: Pèrgola del passeig de 
Colom. Aforament limitat prè·
via inscripció per WhatsApp al 
692 853 126 o al Gimnàs Gent·
sana.
Organitza: Gentsana.

CONCERT 
«JAZZ·SWING»

Hora: 12.00 a 14.00
Lloc: Pèrgola del passeig de 
Colom.

CONCERT 
TERRA DE MÚSICA.
Cicle de concerts amb motiu del 
9 d’octubre

A càrrec de la banda Simfònica 
La Alianza.

Hora: 19.00
Lloc: Envelat de l’Atlàntic.
Organitza: Presidència de la 
Generalitat Valenciana.

CONCERT DE MÚSICA 
FOLK ELECTRÒNICA 
UNO és un projecte creat per l’ar·
tista multidisciplinar Leon Gua·
llart Díaz després d’aïllar·se en 
una cabanya prop de la mar el 
resultat del qual ha estat un àl·
bum de deu cançons. Soaring 
Night és el quart i últim single del 
seu àlbum debut.

Músics: Leon Guallart, guitarra, 
veu, sintetitzadors; Juan Manuel 
Artola, bombardí; Oscar Garcés, 
tuba; Ariadna Besalduch, cello; i 
Júlia Martín, percussió.

Hora: 21.00
Lloc: Auditori Municipal.
Preu: Gratuït**.

26 [diumenge]
MERCAT de boixets 
i altres labors

Hora: 10.00 a 13.00 h
Lloc: Pèrgola del passeig de 
Colom.

CONCERT de la FMCV 
(Federació de Música 
de la Comunitat 
Valenciana) 
de la Rondalla 
vinarossenca Mar i Terra

Hora: 18.30
Lloc: Envelat de l’Atlàntic.
Preu: Gratuït.

Setembre
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29 [dimecres]

DIA DE LA 
CARTA POBLA
EXPOSICIÓ de la 
Carta Pobla original

Hora: 17.00 a 19.00
Lloc: Sala d’actes Provi·
dència García. Biblioteca*.

GRINYÓ BALLESTER 
2021
Atorgament del guardó a la 
professora Maria Antònia 
Fonellosa Torres, pel seu tre·
ball en el món de la investi·
gació i recerca sobre Vina·
ròs.

Hora: 20.00
Lloc: Auditori Municipal.
Preu: Gratuït**.

30 [dijous]
CONFERÈNCIA a càrrec de 
Sebastià Serrano

«La comunicació en temps 
de pandèmia»

Hora: 19.00
Lloc: Auditori Municipal.
Preu: Gratuït**.
Organitza: Consell Municipal 
d’FPA i Associació d’Alumnes.

Exposicions
Del 2 al 19 de 
setembre

FOTOGRAFIES 
inèdites de 
Vinaròs
Hora: Dimarts a diumenge 
18.00 a 21.00.
Lloc: Auditori Municipal.
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29 de setembre

EXPOSICIÓ de la 
Carta Pobla original
Hora: 17.00 a 19.00

Lloc: Sala d’actes Providència 
García. Biblioteca*.

Del 24 de setembre 
al 8 d’octubre

EXPOSICIÓ cartells 
i fotografies de les 
pel·lícules Calabuch i 
El Verdugo
Hora: 10.00 a 13.00 
i 17.00 a 19.00
Lloc: Passadís de la biblioteca 
municipal.

Del 22 de setembre 
al 10 d’octubre

MOSTRA fotogràfica: 
concurs de 
fotografies i treballs 
d’alumnes
Consell Municipal d’FPA 
(Formació Persones Adultes) i 
Associació d’Alumnes

Hora: Dimarts a diumenge 
18.00 a 21.00
Lloc: Auditori Municipal.

Del 15 al 21 d’octubre

EXPOSICIÓ 
fotogràfica «La 
dolçaina i tabal a 
Vinaròs» dins del 
15é aniversari dels 
joglars de Nanos i 
Gegants
Recull de fotografies 
històriques del joglar de 
Vinaròs, així com dels 15 
anys de la Colla dels Nanos 
i Gegants

Hora: Dimarts a diumenge 
18.00 a 21.00
Lloc: Auditori Municipal.
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les millors pel·lícules del cinema 
espanyol. És en part un al·legat 
contra la pena de mort i en part 
una recreació irònica de les con·
tradiccions de l’Espanya fran·
quista, realitzada en plena era 
del règim. Destaquen les actu·
acions de José Isbert en el seu 
paper de botxí, Nino Manfredi i 
Emma Penella.

A càrrec d’Enric Pla, professor 
d’Història, antic coordinador del 
Cineclub de Vinaròs i excoordina·
dor dels cursos de Cinema i Edu·
cació per a Professors del MEC.

Hora: 20.00
Lloc: Auditori Vinalab, carrer 
Galícia, 12

CONCERT d’Intercanvi de 
bandes de dolçaina i tabal
XVIII Campanya de Concerts 
d’Intercanvis de la Federació 
Valenciana de Dolçaina i Tabal.

Hora: 20.30
Lloc: Auditori Municipal**.
Preu: Gratuït.
Organitza: Colla de Dolçaina i 
Tabal de Vinaròs i la FVDT.

02 [dissabte]
SENDERISME. Coneix el 
nostre territori. Art i Natura
Ruta per senderes de l’ermita de 
Vinaròs.

Dificultat mitjana. Aforament li·
mitat. A càrrec de l’Aula de Na·
tura d’FPA.

Hora de sortida: 09.00
Lloc: Porta principal de l’Ermi·
ta. Per a realitzar aquesta ac·
tivitat, és necessària inscripció 
prèvia en: cultura@vinaros.es.

CONCERT de la banda 
infantil de la Societat 
Musical La Alianza
Organitzat per la FSMCV (Fe·
deració Societats Musicals de 
la Comunitat Valenciana) amb 
motiu de la Campanya d’inter·
canvis 2021.

Hora: 12.00
Lloc: Envelat de l’Atlàntic

CONCERT DE LA 
CARTA POBLA
ESMUVI (Escola de Música de 
Vinaròs).

Hora: 18.30
Lloc: Auditori Municipal**.

CONCERT DE LA 
CARTA POBLA
Coral Juvenil Sant Sebastià.

Hora: 20.00
Lloc: Església arxiprestal.

03 [diumenge]
VISITA GUIADA al jaciment 
ibèric del Puig de la 
Misericòrdia
A càrrec d’Arturo Oliver Foix, di·
rector del Servei de Recerques 
Arqueològiques i Prehistòriques 
de la Diputació de Castelló.

Hora: 10.00
Punt de trobada: Creu de l’Er·
mita. Per a realitzar aquesta 
activitat, és necessària ins·
cripció prèvia en: cultura@vi·
naros.es

Octubre
01 [divendres]

CONFERÈNCIA a càrrec 
de Pilar Aguilar, assagista, 
investigadora, professora, 
escriptora i crítica de 
cinema i televisió.

«La dona en el cinema»
Hora: 17.30
Lloc: Casa de la Cultura 
(Av Llibertat).
Organitza: Femme Força 
Vinaròs

CINEFÒRUM 
Berlanga 1921·2021

El verdugo 1963
Una de les millors pel·lícules de 
Berlanga i, per a molts, una de 
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CONCERT DE 
LA CARTA POBLA
Banda Simfònica La Alianza.

Hora: 12.00
Lloc: Envelat de l’Atlàntic.
Preu: Gratuït.

CONFERÈNCIA a càrrec 
d’Arturo Oliver Foix, 
director del Servei de 
Recerques Arqueològiques 
i Prehistòriques de la 
Diputació de Castelló
«Els jaciments arqueològics des 
de l’antiguitat fins a l’època islà·
mica. Vinaròs abans del 1241»

Hora: 18.00
Lloc: Sala d’actes Providència 
García. Biblioteca*.

07 [dijous]
PRESENTACIÓ del llibre 
780 anys d’alqueria a 
ciutat. Un passeig pels 
nostres carrers

A càrrec de Julián Zaragoza, 
autor del llibre.

Hora: 19.00
Lloc: Auditori Municipal**.
Preu: Gratuït.

09 [dissabte]

ACTES INSTITUCIONALS
OFRENA FLORAL al 
monument de Jaume I

Hora: 10.00
Lloc: Avinguda de Jaume I

FIRA del llibre
Hora: 10.30 a 21.30
Lloc: Passeig de Colom

Any Berlanga
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Setembre
Del 24 de setembre 
al 8 d’octubre

EXPOSICIÓ de cartells i 
fotografies de les pel·lícules 
Calabuch i El Verdugo

Hora: 10.00 a 13.00 
i 17.00 a 19.00
Lloc: Passadís de la biblioteca 
municipal.

24 [divendes]
CINE FORUM 
Berlanga 1921·2021

Calabuch 1956
Una tendra història rural amb 
rerefons ecologista, rodada en 
la localitat de Peníscola durant 
els mesos d’abril i maig de 1956. 

A càrrec d’Enric Plà, professor 
d’història, antic coordinador del 
Cineclub de Vinaròs i excoordi·

nador dels cursos de Cinema 
i Educació per professors del 
MEC.

Hora: 20.00
Lloc: Auditori Vinalab, carrer 
Galícia, 12

Octubre
01 [divendres]

CINEFÒRUM 
Berlanga 1921·2021

El verdugo 1963
Una de les millors pel·lícules de 
Berlanga i, per a molts, una de 

les millors pel·lícules del cinema 
espanyol. És en part un al·le·
gat contra la pena de mort i en 
part una recreació irònica de 
les contradiccions de l’Espanya 
franquista, realitzada en plena 
era del règim. Destaquen les ac·
tuacions de José Isbert en el seu 
paper de botxí, Nino Manfredi i 
Emma Penella.

A càrrec d’Enric Pla, professor 
d’Història, antic coordinador del 
Cineclub de Vinaròs i excoordi·
nador dels cursos de Cinema i 
Educació per a Professors del 
MEC.

Hora: 20.00
Lloc: Auditori Vinalab, carrer 
Galícia, 12
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* La sala d’actes Providència García està situada a la planta 
baixa de la biblioteca municipal. Entrada per la plaça de l’Hort 
dels Escribano, sortida pel carrer del Pilar.

Per control d’aforament cal inscriure’s al correu electrònic 
cultura@vinaros.es amb nom, cognom núm. de telèfon. 
Aforament limitat a 40 espectadors.

Cal respectar la distància social i l’ús de mascareta és obligatori.

** Cal recollir les entrades a totes les activitats que es fan 
a l’Auditori Municipal, prèviament a l’acte, per a controlar 
l’aforament. Dimarts a diumenge 18.00 a 21.00

Auditori Municipal: Aforament reduït a 103 espectadors

Per a assistir als actes, cal portar posada la mascareta i 
respectar la distància de seguretat 

L’entrada a l’auditori es realitzarà tota per la porta principal de la 
plaça de Sant Agustí. La sortida, de la fila 1 a la 7, per la porta del 
carrer de Santa Rita.

Pròximament els oferirem 
la programació cultural de tardor i hivern

Seu Nord de l’UJI
Jornades de Memòria Històrica
Jornades Santos 80 + 1
Mostra de teatre RECLAM
Campanya de teatre de Diputació
Festival de Música de Cambra
Concerts de Santa Cecília



AJUNTAMENT DE VINARÒS

780 Aniversari de la Carta Pobla
Jornades de cultura popular a la ciutat


