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VINARÒS ÉS CULTURA
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781 Aniversari de la Carta
de Poblament de Vinaròs
200 anys de la Diputació
100 anys del naixement de Joan Fuster

Som història, fem història.
781 anys de l’atorgament de la Carta de Poblament de Vinaròs
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Amics i amigues, la nostra ciutat, com
cada setembre, torna a estar d’aniversari. Aquest any, després de tot el viscut
en aquests darrers dos anys, reprenem
la commemoració de la nostra Carta
Pobla carregats d’esperances i il·lusió
per presentar-vos aquesta programació sociocultural construïda basant-se
en els nostres costums i tradicions.
És el nostre propòsit que, des dels més
petits de casa a la nostra gent major,
coneguen la nostra història, per comprendre com s’ha forjat aquesta magnífica ciutat on els seus pares van crear
vincles per tirar endavant la seua família. La nostra història, amb tots els seus
episodis, els bons i els que desitjaríem
esborrar, ha de ser recordada i transmesa per no perdre mai la nostra identitat.
781 anys després, Vinaròs compta amb
una societat multicultural arrelada a
la ciutat i la riquesa que ens aporta és
infinita. Veure com cada dia són més
els xiquets i xiquetes de terres llunyanes que s’expressen en la nostra llengua, que aprenen com són les nostres
danses, rondalles o els nostres nanos i
gegants, ens confirma que els vinarossencs i vinarossenques som gent oberta, mediterrània, que acollim als que

volen viure i créixer amb nosaltres, com
un veí més del nostre carrer.
Amb aquesta programació treballada
des de la regidoria de Cultura, tornem
a l’esperit festiu de les celebracions populars, ampliem el nostre horitzó convidant a tots veïns a participar-hi. Són
dies per presumir, més que mai, de ser
vinarossencs; són ja 781 aniversaris, 781
anys forjant una manera de fer i de ser,
construint la nostra cultura, i demostrant-nos a nosaltres i al món sencer,
que encara ens queden moltes pàgines
boniques per a escriure com a ciutat.
Us proposo que sortiu al carrer per redescobrir la nostra ciutat, cada raconet, cada edifici històric sense oblidar
la nova “Casa dels Nanos i Gegants” a
la Capella Santa Victòria. Gaudiu del
nostre Vinaròs i de la seua gent, perquè
781 anys donen per a contar i escoltar
moltes bones històries.
Vinarossencs i vinarossenques, petits i
grans, animeu-vos a conéixer les festes
de la Carta Pobla i el 9 d’octubre. Els
nostres costums. No oblidem d’on venim per construir un millor futur. Sortiu
a conéixer la nostra història. La història
de Vinaròs.
Feliç aniversari Vinaròs
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781 aniversari de la Carta Pobla de Vinaròs
La Carta Pobla és el document fundacional de la nostra ciutat. El 29 de setembre de 1241 va ser el dia en què Gil
d’Atrosillo, per manament del Rei Jaume I, atorgà aquest document al cavaller Grinyó Ballester, pel qual li donava
una alqueria, a ell i a 50 pobladors més
que la volgueren poblar. Aquest és el
context històric.
La identitat cultural d’un poble ens
dona el sentiment de pertinença, d’arrelament, de participació i de crítica
per a millorar. Conéixer d’on venim és
clau per conservar la nostra identitat.
En un mon globalitzat que trontolla pels
últims esdeveniments, ens veiem obligats, més que mai, a reforçar la nostra
identitat.

Fernando
Juan
Boix

Regidor de Cultura
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Som vinarossencs i vinarossenques,
acollidors i solidaris, oberts i amants de
la festa, de les nostres tradicions.
La cultura ha d’innovar, però també
posar en valor les nostres tradicions,
no per imposar-les, sinó per a compartir-les, ja que venim d’un lloc de
pas, hem rebut i rebem persones dels

nostres voltants, propers i llunyans, per
voluntat i per necessitat, i les acollim,
fent-les nostres. Aquest és el valor real
d’una identitat pròpia, la identitat vinarossenca.
És per aquest motiu que, dintre dels actes al voltant de la commemoració de la
Carta Pobla, tenen especial rellevància
les manifestacions de les nostres tradicions, el nostre folklore, les entitats vinarossenques, coordinades entre elles i
envoltades de grups d’entorns propers,
en les trobades que periòdicament fan,
en un exercici, justament, de visualització d’allò que sentim nostre, i reforçat
per l’entorn al qual pertanyem.
Un poble que no mostra la seua identitat mitjançant les tradicions i costums
apreses del passat, no pot conservar el
seu patrimoni identitari i, per tant, a poc
a poc, deixa de tenir arrels.
Gaudim, ensenyem i aprenguem
d’aquests actes. És la nostra Carta Pobla. Són les nostres arrels. Som vinarossencs.
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Programa d’actes

07 [Dimecres]
CINEMA sota les estrelles
LA LISTA DE LOS DESEOS

Setembre
01 [Dijous]
CONCERT
de Bárbara Breva
Hora: 22.30
Lloc: Vinaròs Arena
+ info Turisme Vinaròs

03 [Dissabte]
IV TROBADA
de Nanos i Gegants
Hora: 17.00 EXPOSICIÓ
Hora: 18.30 CERCAVILA
Hora: pel centre de la ciutat
Lloc: Pèrgola del passeig de
Blasco Ibáñez
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Hora: 22.00
Lloc: Vinaròs Arena
No recomanada per a menors
de 12 anys
+ info Turisme Vinaròs

Del 08 a l’11
FIRA D’ARTESANIA
Activitats amb temàtica pirata
Hora: de 19.00 a 24.00
Lloc: Pèrgola del passeig de
Colom

Del 08 al 22
EXPOSICIÓ sobre el
director de cinema
Germán Lorente
Horari: de 18.00 a 21.00 hores,
de dimarts a diumenge
Lloc: Auditori municipal

10 [Dissabte]
Coneix el nostre folklore i
les danses tradicionals de
Castellnovo (Alt Palància).

INTERCANVI de danses
tradicionals dels grups
folklòrics Les Camaraes
i Castellnovo
Hora: 19.00
Lloc: Vinaròs Arena

15 [Dijous]
CONFERÈNCIA
«El viatge impossible»
a càrrec d’Agustí Chaler
Hora: 19.30
Lloc: Auditori Carles Santos
Organitza: Fundació Caixa
Vinaròs

16 [Divendres]
TERTÚLIA LITERÀRIA

CONCERT d’inici de curs de
l’Orquestra de la Societat
Musical La Alianza
Hora: 20.30
Lloc: Auditori municipal

14 [Dimecres]
TROBADA internacional
de trobadors
hispanoamericans
Hora: 19.00
Lloc: Ermita de Vinaròs

Club de lectura ÀGORA, llegir
compartint és llegir més vegades
Llibre: El infinito junco
d’Irene Vallejo
Hora: 17.30
Lloc: Biblioteca Municipal

Del 16 al 18
MUSICAL LOCUVISIÓN
a càrrec de LOCURA
16/09 1a Semifinal Locuvisión
17/09 2a Semifinal Locuvisión
18/09 Gran Final Locuvisión
Hora: 21.00
Preu: 8 € pro AECC
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18 [Diumenge]
INTERCANVI de la FVDIT
del Nanos i Gegants de
Vinaròs amb la colla de
Tales
Hora: 12.00
Lloc: Pèrgola del passeig de
Blasco Ibáñez

24 [Dissabte]
XXVII TROBADA DE
BANDES DE MÚSICA
Comarca del Baix Maestrat
Hora: 17.30
Lloc: Vinaròs Arena

Del 23 al 29
EXPOSICIÓ
«Joan Fuster, una vida
il·lustrada»
Mostra itinerant organitzada
per l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua en col·laboració amb
l’Espai Fuster de Sueca, amb
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motiu de l’elecció de Joan Fuster
com a Escriptor de l’Any 2002 i de
la declaració de l’any 2022 com a
Any Fuster.

781 ANIVERSARI DE L’ATORGAMENT
DE LA CARTA DE POBLAMENT 2022

Horari: de 18.00 a 21.00 hores, de
dimarts a diumenge
Lloc: Auditori municipal

29 de setembre

25 [Diumenge]
XXI TROBADA DE
PUNTAIRES
Actuació del grup folklòric
Les Camaraes
Hora: De 10 a 13 hores
Lloc: Envelat de l’Atlàntic
Organitza: Consell Municipal
FPA i Col·lectiu de Puntaires

ESPECTACLE
Leo Tejedor Quartet diuen
Joan Fuster tot i no ser-ho
Espectacle de jazz amb lletres
de Joan Fuster concebut des de
l’admiració i estima del quartet.
Hora: 19.00
Lloc: Auditori municipal

EXPOSICIÓ «200 anys de
la Diputació de Castelló»
Hora: De 17.00 a 20.00
Lloc: Pati del Mercat
Organitza: Diputació de Castelló

MÚSICA TRADICIONAL
VALENCIANA a càrrec de
Jordi Sanç i Raquel Pérez.
Retocs és un projecte que neix
amb la voluntat de fer reviure
la música d’arrel des d’un punt
minimalista, amb percussions
tradicionals de la terra i veu. Un
viatge pel nostre passat musical.
Hora: 20.00
Lloc: Auditori municipal

REPARTIMENT DEL PASTÍS
d’aniversari, elaborat per
l’Associació de Pastissers
de Vinaròs, dedicat al
871 aniversari de la carta
pobla, als 200 aniversari
de la nostra Diputació i el
centenari del naixement
de Joan Fuster
Hora: 21.00
Lloc: Plaça Parroquial

ACTUACIÓ del grup
folklòric Les Camaraes
Lloc: Plaça Parroquial
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30 [Divendres]
CONFERÈNCIA
CIÈNCIAPROP
«La transformació digital
i el seu efecte al nostre
entorn econòmic i social»
a càrrec de la Dra. Teresa
Mª Monllau
Hora: 20.00
Lloc: Auditori Carles Santos
Organitza: Fundació Caixa
Vinaròs

06 [Dijous]

Octubre

01 [Dissabte]

CONCERT DE
LA CARTA POBLA
Banda Simfònica
La Alianza
Hora: 20.00
Lloc: Auditori municipal

RECITAL POÈTIC
Exili interior.
Lectura de poemes de Facundo
Fora Albalat

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
La Carta de Poblament
de Vinaròs (1241) a càrrec
dels autors Ferran García i
Francesc Gimeno
Petita píndola musical barroca
a càrrec de M. José Doménech,
professora de flauta de l’escola
NUMA de Vinaròs
Hora: 18.30
Lloc: Sala d’actes de la
Biblioteca Municipal

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
De viperis. Taleques i
escurçons, a càrrec de
l’autor Joan Monferrer
Hora: 19.30
Lloc: Auditori Carles Santos
Organitza: Fundació Caixa
Vinaròs

08 [Dissabte]
INTERCANVI DE CORALS
Amb l’actuació de la Coral
García Julbe i la Coral
Polifònica Benicarlanda
Hora: 19.30
Lloc: Auditori municipal
Organitza: Federació de
Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana

09 [Diumenge]
NANOS AL CARRER
Hora:
Matí d’11.00 a 13.30 h
Tarde de 17.30 a 19.00 h
Lloc: Pèrgola del passeig de
Blasco Ibáñez

Hora: 20.00
Lloc: Auditori Carles Santos
Organitza: Fundació Caixa
Vinaròs
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15

ACTES INSTITUCIONALS
DIADA DEL POBLE VALENCIÀ

Nou
d’octubre
de 2022

Parlament i OFRENA
FLORAL al monument
de Jaume I per part de
la corporació municipal,
reines, dames i cavallers
amb la interpretació de
l’himne oficial.
A continuació ACTUACIÓ
DE LA MUIXERANGA de
Vinaròs.
En acabar, cantada
de RONDALLES
TRADICIONALS a càrrec
del grup folklòric Rondalla
Vinarossenca Mar i Terra
Hora: 10.00
Lloc: Avinguda de Jaume I
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13 [Dijous]
PRESENTACIÓ DEL
CATÀLEG Omplirelbuit de
Ramon Roig Segarra
Hora: 19.30
Lloc: Auditori Carles Santos
Organitza: Fundació Caixa
Vinaròs

14 [Divendres]
TERTÚLIA LITERÀRIA
Club de lectura ÀGORA, llegir
compartint és llegir més vegades
Llibre: Pavelló número 6,
d’Antón Chejof
Hora: 17.30
Lloc: Biblioteca municipal

CONFERÈNCIA
CIÈNCIAPROP
«Malalties dels Ossos:
Càncer, Osteoporosi
i Infeccions. Vies
Imaginatives cap a la

Curació» a càrrec de la
Dra. Maria Vellet
Hora: 20.00 h
Lloc: Auditori Carles Santos
Organitza: Fundació Caixa
Vinaròs

15 [Dissabte]
VIII JORNADES DE
PERFORMANCE
Organitzades per la Universitat
Politècnica de València, la
Conselleria de Cultura de la GV,
la Fundació Caixa Castelló i la
Fundació Caixa Vinaròs
1. Acció de carrer per diferents
espais de Vinaròs
Hora: 12.00

2. Accions a la Fundació Caixa
Vinaròs
Hora: 20.00
Hi intervindran: Álvaro Terrones,
Bartolomé Ferrando i Alejandro
Ocaña. Interpretaran tres
performances específiques per
a Vinaròs, relacionades amb
Carles Santos
Organitza: Fundació Caixa
Vinaròs
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CONCERT d’inici de curs
de l’escola de música de
Vinaròs ESMUVI
Hora: 18.00
Lloc: Auditori municipal

22 [Dissabte]
CONFERÈNCIA «Crustacis
decàpodes: ahir i avui»
a càrrec d’Àlex Ossó
Hora: 19.00

16 [Diumenge]
CONCERT
JAZZ BAND ESMUVI
Amb l’acompanyament
del prestigiós trompetista
David Pastor
Hora: 19.30
Lloc: Auditori municipal

Lloc: Auditori Carles Santos
Organitza: Fundació Caixa
Vinaròs

CONFERÈNCIA «De La
Caverna de Plató a la llum
de Vinaròs» a càrrec de
Lluís Vives Chillida.
Hora: 19.30
Lloc: Auditori Carles Santos
Organitza: Fundació Caixa
Vinaròs
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Hora: De 19.00 a 20.00 h
Lloc: Carrer del Socors, plaça de
Sant Agustí i plaça Parroquial

FESTIVAL de Música de
Cambra Ciutat de Vinaròs
Hora: 19.30
Lloc: Auditori municipal

TEATRE Los pelos de punta
Companyia: Grup de teatre de
l’associació comarcal de malalts
mentals i famílies (ACEMIF)
Hora: 19.30
Lloc: Auditori municipal

20 [Dijous]

CERCAVILA

L’Ajuntament de Vinaròs es
reserva el dret d’efectuar algun
canvi en aquesta programació.

29 [Dissabte]
VI TROBADA DE TORRES
HUMANES DE VINARÒS
Amb la presència dels castellers
de Tortosa.
Hora: 18.30
Lloc: Ajuntament

Porta els menuts de casa per
commemorar la nostra història i
conéixer les nostres tradicions.
Totes les activitats son d’accés
lliure i gratuït amb control
d’aforament
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