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Complint amb la nostra tradició   

 

Aquesta setmana celebrarem a la nostra ciutat, dos 
festes molt arrelades el dimecres, 17, la festivitat de 
S. Antoni i el dissabte 20, la festivitat del nostre 
patró S. Sebastià. 
 
Les activitats programades per S. Antoni han estat 
moltes i variades. Van començar dies abans amb la 
presentació del llibre Vinaròs Festiu (àlbum 
fotogràfic vinarossenc), la inauguració de l’exposició 
“Vinaròs d’abans”, la setena trobada d’intercanvis de 
plaques de cava i taps de corona, el concurs de 
redacció sobre l’estiu a Vinaròs, l’actuació de les 
camarades, l’encesa de la foguera amb el 
repartiment de les típiques coquetes, etc. Van 
finalitzar el dimecres a l’ermita de Vinaròs amb 
missa en honor del sant, processó i benedicció 
d’animals, plantada de carrasques i el repartiment 
de “cremadetes” de comiat. 
 
El dissabte, és la festa del nostre patró Sant 
Sebastià. Com tots els anys complirem amb la 

tradició, pujada a l’ermita en romeria i també amb la 
tradicional torrada de carn i llangonissa.  
 
Tots els vinarossencs podrem gaudir d’aquests 
meravellós entorn que s’ha convertit per a tot el 
poble en un espai d’esbarjo, esportiu i cultural. A 
part dels actes litúrgics, també es farà el repartiment 
de l’arròs el preu del qual, com tots els anys, es 
destinarà a una causa social. El mateix diumenge 
celebrarem també Sant Sebastianet, nom que rep 
perquè la seua imatge es de dimensions molt més 
reduïdes que la de Sant Sebastià. 
 
Cadascun de nosaltres des del nostre propi i lliure 
sentiment (religiós, social o cívic), però tots amb el 
mateix fi honrarem al nostre patró que és part de la 
nostra identitat i de la nostra història com a poble.  
 
Els vinarossencs estem convençuts que tenim una 
identitat, una història, que ens aglutina i ens unifica 
en un únic camí: VINARÒS.          Visca Vinaròs!! 


