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777 aniversari de l’atorgament de la Carta de 
Poblament de Vinaròs                                                María Dolores Miralles 
 
777 anys ens separen de la simbòlica data del 29 de 
setembre de 1241, on Gil d’Atrosillo, alcaid de Peñiscola, 
atorgà pel mandat del rei en Jaume I la Carta Pobla a 
l’alqueria de Bynalaroç (Beni-Al-Arus) per a Grinyó Ballester 
i altres 50 pobladors. Aquell dia s’iniciava “oficialment ” una 
llarga singladura al llarg del segles, l’aventura de la nostra 
ciutat, Vinaròs. I un any més, 777 anys després, volem 
tornar a mirar cap enrere i reconèixer-nos en el nostre 
passat, en la nostra memòria. 
 
Els actes de commemoració del 777 Aniversari de 
l’Atorgament de la Carta de Poblament de Vinaròs, volen 
servir d’excusa perquè tots reflexionem sobre la nostra 
llarga i rica història, i sobre tot que ho fem amb l’orgull de 
saber-nos dipositaris d’una tradició, que generació rere 
generació, ha fet possible que ens superem segle rere 
segle. 
 
En 777 anys, molt ha canviat la nostra ciutat, però el 
tarannà de superació dels tots els vinarossencs continua 
sent el mateix. Abordar el futur amb entusiasme, suposa 
també respectar amb devoció el nostre passat. Gaudir dels 

actes que s’han presentat, és una manera de continuar 
bastint la nostra història, la nostra ciutat. 
 
Aquest any, dins dels actes de la carta pobla, Vinaròs 
dedicarà un gran homenatge al músic i compositor 
vinarossenc més internacional, Carles Santos, que 
malauradament ens va deixar el passat mes de desembre.  
 
El concert homenatge porta per títol “Santos “emplaçat”, 
tindrà lloc el divendres 28 de setembre a les 22:30 h a la 
plaça de bous. L’eix vertebrador de l’esdeveniment serà la 
seua música interpretada per Societat musical La Alianza. 
 
També voldríem felicitar als organitzadors del Festival de 
Curtmetratges Agustí Comes, que rebran la distinció Grinyó 
Ballester, el màxim reconeixement que atorga l’Ajuntament 
de Vinaròs, i que Santos va estar des de el principi en 
l’organització d’aquest festival. 
 
Dit això, el PVI us convida a tots i a totes a participar 
activament en el 777 aniversari de l’atorgament de la 
Carta de Poblament de Vinaròs. 


