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778 anys. Ni un més, ni un menys. 7 segles 
donen per a molt, per a gran quantitat de 
fites històriques, socials, culturals, institu-
cionals, polítiques…

De totes aquestes fites, vull dedicar el 
meu primer saluda amb motiu de la ce-
lebració de la commemoració de la Carta 
Pobla de la nostra ciutat a una en concret.

Com sabran, aquest 2019, es compleixen 
40 anys dels primers ajuntaments de-
mocràtics al nostre país. Per a mi, i estic 
segur que per a tots els meus companys 
i companyes de la corporació municipal, 
és un honor continuar amb la tasca que 
aquells regidors encapçalats pel molt 
enyorat Ramón Bofill van iniciar a finals 
del anys 70.

Possiblement, en la nostra història, la dels 
778 anys i dels Beni Alaròs, Binalaròs o 
Vinya d’Alòs, una de les fites més impor-
tants que ha donat estabilitat, prosperitat 
i perspectiva de futur a aquesta primera 
«molt noble i lleial vila» i després ciutat, 
han sigut aquests 40 anys d’ajuntaments 
democràtics.

Diferents partits i alcaldes han intentat 
fer de la nostra ciutat un lloc millor on 
nàixer, créixer i viure. Una ciutat on pros-
perar, fundar una família o, simplement, 
ser feliç amb la persona que estimes. És 

per això que, de forma pública, vull agrair 
i reconéixer el treball de Ramón Bofill, Ja-
cinto Moliner, Javier Balada, Jordi Romeu, 
Juan Bautista Juan i Enric Pla.

Sense cap mena de dubte, els vinaros-
sencs hem de posar en valor la tasca 
d’aquell primer ajuntament democràtic, 
conformat per un grup de persones que 
anhelaven la felicitat i un millor futur per 
a una ciutat que ho tenia tot per fer. Un 
horitzó de possibilitats es va obrir davant 
d’elles per col·locar la seua terra al lloc on 
es mereixia. Vinaròs no hauria esdevingut 
el que és ara sense vosaltres, i especial-
ment, sense tu, estimat Ramon.

Seguirem, així, treballant des de la di-
versitat ideològica i des de la generosi-
tat política, per aportar tot allò que, de 
manera positiva, ha de suposar una mi-
llora i un impuls per a la nostra ciutat. 
Hem de posar els cinc sentits a cultivar 
el respecte i el diàleg entre nosaltres, ja 
que el dia de demà, seran els nostres fills i 
nets, els que estudiaran la nostra història, 
i de tots depén, que ens recorden amb la 
mateixa estima i admiració que nosaltres, 
avui, recordem tots aquells valents del 79 
que ens van obrir el camí.

Felicitats, Vinaròs. 
Visca Vinaròs!

Guillem Alsina Gilabert
Alcalde de Vinaròs
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Anna Fibla Pauner
Regidora de Cultura i Patrimoni 
i Desenvolupament Local de Vinaròs

Quan anomenem la Carta Pobla, el pen-
sament se’ns esmicola cap al passat, 
travessant les pedres del Fortí, escoltant 
les paraules dels antics, per trobar el Vi-
naròs més primitiu, on com a poble va 
sorgir la nostra primera identitat. Sabent 
la història de la nostra vila al llarg dels 
segles, podem mirar cap al futur per ca-
minar amb noves il·lusions i per afrontar 
els nous reptes que se’ns presenten en 
l’actualitat, per continuar sent un poble 
principal. I f ixant-nos en l’horitzó que 
ens marquem com a comunitat, totes i 
tots junts, des de la pluralitat, construir el 
nostre avenir.

Les vinarossenques i vinarossencs tenim 
la capacitat per pensar i saber com volem 
que siga el nostre poble, el que ambici-
onem construir, i no hi ha millor mane-
ra que endinsant-nos en la cultura per 
obrir nous camins, nous reptes. Perquè 
ens creiem la capacitat de transformació 
que ens dona la cultura per arribar a ser 
una societat més igualitària i cohesiona-
da, dedicarem la nostra acció de govern 
al capdavant de la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni per treballar envers aquest ob-
jectiu. D’aquesta manera aconseguirem 
ser una ciutadania empoderada, forma-
da, innovadora i crítica. Les dones i homes 
que fem Vinaròs de segur que apostem 
per aquesta via, per cultivar el nostre es-

perit i edificar sobre les pedres més anti-
gues el Vinaròs del segle XXI.

Dos fets remarcables li donen més im-
portància si cap a la Carta Pobla que us 
presentem enguany i que la fan singular. 
Els 90 anys de la construcció del Mercat 
Municipal i el 75 aniversari dels Nanos i 
Gegants, patrimoni de la ciutat i verita-
bles insígnies vinarossenques a les quals 
ens sentim lligades emocionalment. To-
tes i tots en escoltar el xoc xocorroc xoc 
xoc xoc recordem la il·lusió que de me-
nudetes ens envaïa perquè ja venien els 
nanos. I totes i tots tenim gravades en el 
nostre inconscient les quatre columnes 
del mercat, icones d’un poble. Podem 
dir que l’actual municipi no l’entendrí-
em sense aquests dos referents que han 
marcat i encara ara impregnen el caràc-
ter vinarossenc.

Des de la Regidoria de Cultura i Patrimo-
ni, us invito a participar dels actes progra-
mats amb motiu de la commemoració 
del 778 aniversari de la Carta Pobla, en 
què intervenen activament les nostres 
associacions i entitats culturals, i que ens 
submergeixen cap a la nostra història 
com a poble i a la vegada també ens en-
filen, amb una mirada oberta i reflexiva, 
cap a l’endemà, per convertir-nos en els 
veritables protagonistes de Vinaròs.
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21 [dissabte]
ACTE INAUGURAL 
CARTA DE POBLAMENT
CAPELLA DE MINISTRERS
Carles Magraner
MÚSICA EN TEMPS 
DE LA CARTA POBLA 
(Vinaròs, 1241)
Concert dissenyat per Carles 
Magraner, en exclusiva, per a 
l’aniversari de la Carta Pobla 
de Vinaròs.

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

24 [dimarts]
PRESENTACIÓ dels fas-
cicles del llibre A la Vora 
de la mar a càrrec de Jo-
aquim-Vicent Guimerà i 
Rosso, de l’il·lustrador José 
Carlos Adell Amela i de 
l’editor Pablo Castell.

Hora: 18.00
Lloc: Biblioteca Municipal.

PASSEIG HISTÒRIC GUIAT: 
«Capelletes de carrer: tes-
timonis d’un passat llu-
nyà»
Activitat gratuïta, sense 
preinscripció.

Hora: 19.30
Punt de trobada: Porta de 
l’ajuntament.
Públic: Juvenil i adult.
Col·labora: Associació Cultural 
Amics de Vinaròs.

Setembre
23 [dilluns]

CONCURS NACIONAL 
DE CUINA APLICADA AL 
LLAGOSTÍ DE VINARÒS

Hora:
De 17 a 18.30 h
Realització de les receptes 
pels cuiners participants en el 
concurs.
De 18.30 a 20.00 h
Degustació de tapes.
20.30 h
Lliurament de premis
Lloc: Mercat Municipal de Vi-
naròs.
Organitza: Regidoria de Turis-
me.
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25 [dimecres]
DONACIÓ al fons munici-
pal d’un exemplar del tom I 
de la Història de Vinaròs 
de Borrás Jarque a càrrec 
d’Alfredo Gómez Acebes. 
Es tracta d’un tom original, 
publicat per Borrás Jarque 
a Tortosa l’any 1929.

Hora: 12.00
Lloc: Biblioteca Municipal.

27 [divendres]
PRESENTACIÓ DEL LLI-
BRE Mágico y amargo a 
càrrec de Miguela Sanz

Hora: 18.00 
Lloc: Biblioteca Municipal.

90 ANIVERSARI 
del Mercat de Vinaròs

Hora: 19.00
Lloc: Mercat de Vinaròs.

INAUGURACIÓ DE L’EX-
POSICIÓ i CONFERÈNCIA 
a càrrec de Conxita Solans 
Roda «90 anys del Mercat 
Municipal».
A continuació CONCERT 
de THE RED VELVETS.

Duració: 30 minuts la inaugu-
ració, 40 minuts la conferència 
i 60 minuts el concert.
Col·labora: Grup de debat i re-
cerca Tràngol.

CONFERÈNCIA a càrrec de 
Pedro Barceló

Hora: 20.00
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs.
Organitza: Fundació Caixa Vi-
naròs.
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28 [dissabte]
TALLER de creativitat i mo-
viment «El barroc i Bach»

Públic: de 3 a 6 anys acompa-
nyat d’una persona adulta.
Hora: 10.30
Lloc: Biblioteca Municipal.
Prèvia inscripció: Regidoria 
de Cultura i NUMA Músic.

TALLER de creativitat i mo-
viment «El barroc i Bach»

Públic: de 6 a 11 anys.
Hora: 11.45
Lloc: Biblioteca Municipal
Prèvia inscripció: Regidoria 
de Cultura i NUMA Músic.

INTERCANVI de dolçainers 
i tabaleters de la Colla de 

Nanos i Gegants de Vinaròs 
amb els dolçainers i tabale-
ters de Moixent.

Hora: 12.00: CERCAVILA des 
de l’ajuntament fins al mer-
cat. 12.30: REPERTORI VARIAT 
per a totes les edats al Pati del 
Mercat acompanyats pels jo-
glars de Moixent.

VII TROBADA DE DANSES 
INFANTILS a Vinaròs. 

Punt de trobada: Ajuntament 
de Vinaròs, CERCAVILA fins a 
la pèrgola del passeig de Co-
lom.
Hora: 18.00 i a continuació AC-
TUACIÓ de tots els grups a la 
pèrgola del passeig de Colom
Organitza: Grup folklòric Les 
Camaraes.

INAUGURACIÓ de l’exposi-
ció fotogràfica «75 aniversa-
ri Nanos i Gegants».

Hora: 19.00 
Lloc: Auditori Municipal.
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CONCERT a càrrec de l’Orfeó Vinarossenc.
Hora: 20.00
Lloc: Auditori Municipal.

TEATRE Instruccions per no tenir por de la Pastora de La 
Ravalera Teatre.

Hora: 18.00 i 20.00 
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs
Organitza: Fundació Caixa Vinaròs i Universitat Jaume I.

ACTUACIÓ del grup folklòric Les Camaraes.
Hora: 21.00
Lloc: Plaça Parroquial.

29 [diumenge]

Dia de la 
CARTA POBLA

XX TROBADA DE 
PUNTAIRES

Hora: de 10.00 a 13.00

ACTUACIÓ Grup folklòric 
Les Camaraes

Hora: 11.00
Lloc: Pavelló Poliesportiu.

ACTUACIÓ del grup fol- 
klòric Les Camaraes

Hora: 20.30
Lloc: Plaça Parroquial

REPARTIMENT DEL 
PASTÍS d’aniversari, ela-
borat per l’Associació de 
Pastissers de Vinaròs, 
enguany dedicat al 90 
aniversari del Mercat de 
Vinaròs i al 75 aniversari 
de la Colla de Nanos i Ge-
gants de Vinaròs

Hora: 21.00
Lloc: Plaça de la Comunió.
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Del 21 de setembre 
al 9 de novembre

Fotografies 
de Joan Gil
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs.
Organitza: Fundació Caixa Vi-
naròs.

Del 27 de setembre 
al 19 d’octubre

90 anys del 
Mercat de Vinaròs
Inauguració divendres, 27 de 
setembre a les 19.00 
Lloc: Mercat de Vinaròs.
Col·labora: Grup de debat i re-
cerca Tràngol.

Del 28 de setembre 
al 13 d’octubre

75 aniversari 
Nanos i Gegants
Inauguració dissabte, 28 de 
setembre a les 19.00 h
Lloc: Auditori Municipal.

Del 20 al 30 
de setembre

Rafael Lasala i 
Locela, catedràtic 
i bisbe de Solsona, 
nascut a Vinaròs 
l’any 1716
Lloc: Espai d’exposicions de la 
Fundació Caixa Vinaròs. Pl. del 
Cardenal Tarancón.
Organitza: Església Arxipres-
tal i Fundació Caixa Vinaròs.

04 [divendres]
VISITA GUIADA I RECRE-
ACIÓ HISTÒRICA pel mer-
cat de Vinaròs, «90 anys del 
mercat de Vinaròs» a càrrec 
de Conxita Solans, neta del 
constructor del mercat: Ma-
nuel Roda Giner, i de PURO 
TEATRO arts escèniques. 
Direcció: Toni Guillot

Hora: 19.00
Punt de trobada: Porta de 
l’auditori municipal.

Duració: 60’
Lloc: Mercat de Vinaròs
Idioma: valencià
Públic: a partir de 12 anys
Col·labora: Grup de debat i re-
cerca Tràngol.

EXPOSICIONS

Octubre
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05 [dissabte]
TALLER I ACTUACIÓ
DE LA MUIXERANGA
Començarem amb una curta 
actuació a la plaça del mer-
cat, continuarem amb el Pinet 
de 3 net per tot el carrer Major 
fins a la plaça Parroquial on 
oferirem a tot aquell ciutadà, 
ciutadana i visitant un taller 
per a conéixer què és la Mui-
xeranga i animar-se a fer mui-
xerangues i sentir l’emoció de 
conservar aquesta tradició tan 
valenciana. En finalitzar el ta-
ller continuarà l’actuació.

Hora: 11:00 
Durada: 1 hora i 30 minuts.

CONCERT a càrrec de la 
Coral García Julbe

Hora: 19.00
Lloc: Auditori Municipal.

VISITA GUIADA, «El Barroco 
en la Iglesia-Fortaleza de la 
Asunción. Del monumen-
to a la música de Bach». 
Seguint el fil argumental 
del barroc, el públic tindrà 
l’ocasió de visitar l’església 
fortalesa de l’Assumpció a 
través d’una performance 
artística i musical amb di-
ferents microconcerts d’or-
gue, flauta travessera i vio-
loncel.

Dues sessions: a les 20.00 h i a 
les 22.00 h.
Punt de trobada: plaça Parro-
quial (davant de l’església for-
talesa de l’Assumpció).
Accessibilitat: reduïda (pas-
seig a peu per l’interior de 
l’església amb pujada de 35 
escalons per la torre del cam-
panar).
Venda d’entrades: Tourist Info 
Vinaròs.
Organitza: Regidoria de Turis-
me.
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06 [diumenge]
TEATRE Joc de xiquetes de 
Bullanga Teatre
(Aquesta obra es fa sobre l’es-
cenari, per la qual cosa l’afora-
ment es limitat).

Primer passe: 19.00 h
Segon passe: 20.30 h
Lloc: Auditori Municipal.
Preu: 5 €
Públic: Adult.
Idioma: valencià.

07 [dilluns]
PASSEIG HISTÒRIC GUIAT: 
«Vinaròs comercial, història 
del comerç de Vinaròs dels 
darrers 150 anys»
Activitat gratuïta, sense 
preinscripció.

Punt de Trobada: Plaça de 
l’Hort dels Escribano.
Públic: Juvenil i adult.
Col·labora: Associació Cultural 
Amics de Vinaròs

08 [dimarts]
PRESENTACIÓ del llibre 
d’Artur Gaya (cantant de 
Quico el Celio).

Hora: 20.00
Lloc: Fundació Caixa Vinaròs.

09 [dimecres]

ACTES 
INSTITUCIONALS

OFRENA FLORAL al mo-
nument d’en Jaume I

Hora: 11.30

CERCAVILA dels dol-
çainers i tabaleters de la 
Colla de Nanos i Gegants 
de Vinaròs

Hora: 12.00

ACTUACIÓ dels dol-
çainers i tabaleters de la 
Colla de Nanos i Gegants 
de Vinaròs

Hora: 12.30

ACTUACIÓ de la Ron-
dalla Vinarossenca Mar i 
Terra de Vinaròs

Hora: 13.00
Lloc: Avinguda de Jaume I.

JORNADA DE NANOS 
AL CARRER 
Tallers de construcció de 
caps de nanos, retallables, 
caretes, pots de sal de co-
lors i més. 
De 17.00 a 19.00 h Tallers 
de jocs tradicionals i dansa 
dels Nanos. 
19.00 h Mascletada de Glo-
bus.
19.15 h Cercavila i dansa 
col·lectiva amb els nanos 
fets pels xiquets i xiquetes 
acompanyats pels Nanos i 
Gegants de Vinaròs.

Hora: D’11.00 a 13.30 h 
Lloc: Pèrgola del passeig 
de Colom.
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PROGRAMACIÓ TEATRE 
SEGON SEMESTRE 2019

Auditori Municipal de Vinaròs 

Diumenge 6 d’octubre
Joc de xiquetes
Bullanga Teatre
19.30 h

Diumenge, 20 
d’octubre

La Celestina
Bambalina Teatre Practicable
19.30 h

Diumenge, 17 de 
novembre

El Pacte
Bullanga Teatre
19.30 h

Divendres, 
29 de novembre

L’electe
Horta Teatre
22.30 h

Diumenge, 1 de 
desembre

Celebraré 
mi muerte
Teatro del Barrio
19.30 h
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ALTRES ACTIVITATS

Divendres, 
20 de setembre

PRESENTACIÓ del lli-
bre El Bisbe de Solsona 
Rafael Lasala i Locella i 
l’historiador Domènech 
Costa i Bofarull. Presèn-
cia il·lustrada valencia-
na a Catalunya, a càrrec 
del seu autor Ramón 
Planes Albets. 
Hora: 20.00
Lloc: Saló d’actes de la Fun-
dació Caixa Vinaròs. Plaça del 
Cardenal Tarancón.

INAUGURACIÓ de l’EX-
POSICIÓ sobre el Bisbe 
Lasala, Bisbe de Solsona 
i fill de Vinaròs, amb la 

presència dels Bisbes de 
Solsona i Tortosa.
Lloc: sala d’exposicions de la 
Fundació Caixa Vinaròs a la 
plaça del Cardenal Tarancón.

Del 20 de setembre 
al 20 d’octubre

JORNADES DE CUINA 
del Ranxo Mariner
Els restaurants de Vinaròs 
han creat menús especials 
que contenen els plats tra-
dicionals que els pescadors 
elaboraven al llarg de les 
llargues jornades de pesca. 

Podràs tastar l’allipebre, el 
suquet de peix, la sépia a la 
brutesca o l’arròs a banda. 
Menús mariners acompa-
nyats de l’autèntica «bici-
cleta», un vermut amb sifó 
que bevien els pescadors 
abans de dinar.
Més informació: Tourist Info 
Vinaròs i en turisme.vinaros.es
Organitza: Regidoria de Turisme.
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VISITES MARINERES

VISITES GUIADES sobre 
la pesca a Vinaròs: Visita 
la subhasta del peix, les 
embarcacions dels  ma-
riners i coneix les arts de 
pesca tradicionals. La vi-
sita finalitza amb un tast 
de producte mariner al 
Mercat de Vinaròs.
Dies: Cada dimecres 
i divendres.
Hora: 18.30
Més informació i reserves al 
683 62 40 12 o en el web
turisme.vinaros.es
Organitza: Regidoria de Turis-
me.

PESCATURISME
EMBARCA’T A VINARÒS EN 
L’EXPERIÈNCIA DE PESCA-
TURISME MÉS AUTÈNTICA.
SIGUES MARINER PER 
UN DIA.
Viu una jornada de mar en 
una embarcació de pesca 
tradicional juntament amb 
els pescadors.
Dies: De dilluns a divendres.
Més informació i reserves al 
telèfon 683 62 40 12, o a la pà-
gina web turisme.vinaros.es
Organitza: Regidoria de Turis-
me.

Fotos:
Ajuntament de Vinaròs
Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs
Alfredo Gómez Acebes
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