
Amics de Vinaròs celebra la seua nit més especial reivindicant la cultura 

en temps de crisi  

 

 

L'Associació Cultural Amics de Vinaròs celebrava anit la Nit de la Cultura, la cita anual 

on lliura els premis creats per l'entitat. En aquesta ocasió, el V Premi de Narrativa 

Ayguals de Izco s'atorgava a l'obra Hora Quota Est de Miquel Reverté (Sant Carles de 

la Ràpita). L'autor, que compta amb una àmplia trajectòria en l'àmbit dels premis 

literaris, situava la seva obra en el context de les novel·les de ciència del segle XIX. El 

president del jurat del Premi de Narrativa, Lluís Gandia, regidor de Cultura de Vinaròs, 

destacava la unanimitat del jurat a l'hora de donar el veredicte. El IV Concurs 

d'Aquarel·la Puig Roda premiava una obra del pintor José Marticorena (Burgos), un dels 

aquarel·listes més reconeguts del panorama espanyol. El president del jurat, el diputat 

provincial de Cultura, Héctor Folgado, insistia en "l'excel·lent ús de la transparència, 

mestratge del dibuix i intensitats del color" com elements més valorats en la 

deliberació. El premiat agraïa el premi insistint que "fan falta molts guardons com 

aquest perquè l'art puga seguir subsistint". 

  

L'acte va comptar amb la presència del president de la Diputació Provincial de Castelló, 

Javier Moliner, que es comprometia perquè "la Diputació seguisca treballant en 

certàmens com aquests que ens seguisquen portant les millores propostes artístiques a 

la nostra província". Moliner destacava el paper social de la cultura assegurant que 

"uneix a un poble i un poble unit és capaç de lluitar  per tirar endavant. Aquesta és la 

veritable riquesa de Castelló". Per la seua banda, l'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista 

Juan, assenyalava que "aquest acte suposa estar units, a través de la cultura, en 

moments tan complicats com els que estem vivint". Juan destacava el paper d'Amics de 

Vinaròs i el treball conjunt amb el consistori, recordant "un gran projecte cultural en 

què hem de participar tots, no amb grans esforços econòmics, sinó amb petits esforços 

comuns", en referència al descobriment i posada en valor de les restes de l'antiga 



muralla de Vinaròs. 

 

El president d'Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, admetia que "en aquests temps de 

crisi tan dramàtica, reivindicar inversions pot semblar fins insultant però no podem 

abandonar la prioritat: la defensa del nostre patrimoni". Pascual agraïa "el compromís i 

la sensibilitat absoluta que està mostrant la corporació municipal en aspectes 

culturals" i destacava accions que ja han cristal·litzat com la inauguració de l'Arxiu 

Històric Municipal: "un espai que servirà per continuar el treball iniciat per Juan 

Bover i gràcies al que, des de ja, podrem gaudir d'autèntiques joies bibliogràfiques que, 

de manera incomprensible, han estat ocultes fins ara com una primera edició del 

Tractat del Botànic Cavanilles". Pascual recordava també que s'està procedint a la 

digitalització de més de 30.000 documents de l'Arxiu i que s'està estudiant la posada en 

valor del Poblat Ibèric del Puig de la Misericòrdia. Tot i aquests indiscutibles avanços, 

el president d'Amics de Vinaròs, reclamava la unitat de tota la societat de Vinaròs, per 

crear i posar en marxa un Pla de Cultura que "per sobre d'ideologies caïnites, preserve 

el nostre patrimoni a llarg termini, no només amb les mires posades en una 

legislatura". Pascual també apel·lava també a la defensa de la llengua "com una manera 

de no perdre la identitat". 

 

L'acte servia també per presentar el "Calendari de Ciutadanes Vinarossenques" i perquè 

el cantant Carlos Elorduy lliurés a Amics de Vinaròs els drets d'autor de la cançó "La 

Volteta", amb lletra de José Sebastián Farga i música d’Elorduy. 

 


