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Desprès de dos anys torna a la nostra ciutat els dies 11 i 12 de 
novembre el XVII Concurs Internacional de Música de Cambra 
Ciutat de Vinaròs, amb un total de huit agrupacions procedents 
d’arreu de l’estat espanyol i una d’Holanda. Nou grups que 
competiran per aconseguir quedar entre els tres guanyadors. 
Cal felicitar als membres de Joventuts Musicals per ampliar i 
buscar noves vies de promoció i difusió del concurs i de les bases, 
per tal d’aconseguir arribar a molta més gent, la qual cosa s’ha 
reflectit en aquesta nova edició que es reprèn novament. També a 
l’Ajuntament de Vinaròs que des de fa mols anus ha recolzat 
aquest concurs. 
Gaudirem de dos intenses jornades en les que Vinaròs vibrarà amb 
la bona música, i com cada any amb l’enorme satisfacció del treball 
ben fet, gràcies al treball pacient, acurat i continuat de Joventuts 
Musicals de Vinaròs. 
L’ambició del seus organitzadors, Joventuts Musicals de Vinaròs, 
ha estat sempre d’engegar-lo any rere dany i posar Vinaròs al 
costat de la millor música jove de cambra de tot l’Estat Espanyol i 
també, arreu del mon. 
Malgrat alguns moments difícils en el passat, s’ha aconseguit 
aquest any engegar-lo gràcies al treball desinteressat i altruista del 
membres de les JJM de Vinaròs. 
Des del PVI volem fer una crida als jovents músics i encoratjar-los 
a participar, perquè ells son la llavor imprescindible per a que la 

música de demà continue sent un llenguatge universal capaç de 
canviar el mon. La seua música, el seu treball amb tota seguretat 
farà que la nostra societat sigue millor, si mes no, més sensible i 
tolerant. 
Són moltes les persones que hi treballen, perquè aquest concurs 
sigue un èxit  col·lectiu de tot Vinaròs . Creiem sincerament que 
tots i totes els hem de estar enormement agraïts, I per suposat, 
també cal donar les gràcies a tots i cadascun dels ciutadans i 
ciutadanes , tant de Vinaròs com de la rodalia que, tardor rere 
tardor, amb la seua fidel presencia han recolzat aquest projecte. 
Així mateix, tots i totes hem de seguir treballant per superar 
problemes, per llimar imperfeccions, per concretar projectes i obrir 
portes que facen que el Concurs de Música de Cambra Ciutat de 
Vinaròs continue viu i dinàmic. Tots tenim  la responsabilitat de 
espentar en la direcció que sigue la millor per al concurs, perquè 
així sumem un bon element per a la ciutat que estimem i en la que 
creiem amb totes les nostres forces. 

Volem reiterar una vegada mes el nostre agraïment a Joventuts 
Musicals de Vinaròs i a totes les persones que han fet possible 
aquest esdeveniment, així con la voluntat de l’Ajuntament de 
Vinaròs que continuarà treballant per tal de convertir la nostra ciutat 
en un referent cultural de qualitat 

 


