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Unes festes patronals adaptades a la pandèmia       Maria Dolores Miralles 
 

Any rere any, amb el començament de l’estiu, arriben les festes 
de San Joan i San Pere, festes majors del nostre benvolgut 
Vinaròs, on s’uneix diversió i tradició. 
 

Aquestes festes aquest any malauradament no podran ser com 
de costum per la pandèmia del Covid- 19, però amb el ulls fixats 
amb l’any proper on desitgem de tot cor recuperar la 
programació habitual. Per això tots els actes estaran adaptats a 
la normativa sanitària vigent per previndre contagis. Són unes 
festes de transició aquest any però cal sentir-nos satisfets 
perquè recuperem, encara que un format diferent, unes 
celebracions que ens va tocar suspendre l’any passat per la 
pandèmia. 
 

Les campanes al vol, el 19 de juny donen inici a les festes que 
es perllongaran fins el 29. Aquest any no hi haurà cercavila pel 
centre de la ciutat, però sí que a l’envelat es farà la proclamació 
de les Reines i Cavallers de la fira de San Joan i San Pere 2021. 
La gala serà presentada per l’actriu local Neus Bordes, que des 
de fa molt temps forma part del grup d’aula del teatre municipal 
els Figurants. 
 

Sense dubte són les festes que major arrelament tenen en el 
temps donat que provenen d´un privilegi concedit pel rei Carles 
II, l’any 1686 . Són dies on familiars, amics, veïns, ens retrobem 
al carrer. La nostra ciutat es transforma de llum i color, i tant els 
vinarossencs com aquells que s’apropen a Vinaròs, poden 
gaudir durant uns dies d’un ambient festiu i divertit. 

 

Des el PVI, volem desitjar a tots els vinarossencs i 
vinarossenques, i especialment a la reina Jennifer, representant 
del Club de Caça San Sebastià i al cavaller Alexandru, 
representant del colꞏlegi de la Misericòrdia, així com a la resta 
de la cort, unes bones festes. Sou l’orgull i la representació 
d’una ciutat activa, canviant i diversa. Gràcies a totes vosaltres, 
a les vostres famílies, a totes els entitats locals i colꞏlegis que 
representeu, perquè sense el vostre esforç i treball, aquestes 
lluïdores festes no serien possible. 
 

També volem felicitar a Sebastian Casanova , dissenyador gràfic 
i guanyador del cartell anunciador de les fires, així com a la 
mantenidora de les festes, Jésica González, diplomada en 
infermeria i membre del personal de la UCI de l’Hospital 
Comarcal de Vinaròs. 
 

Per finalitzar volem fer una crida a la participació responsable de 
tots els vinarossencs, sempre complint les mesures sanitàries 
vigent, cal gaudir al màxim d’aquests festes, per això des de 
l’Ajuntament s’han habilitat tres espais però poder tirar endavant 
una programació activa i diversa. Que ningú es quede a casa, i 
que tots plegats siguem capaços de formar responsable d’omplir 
els carrers d’alegria, color i diversió. 
 
 

Bona Fira i Festes de San Joan i San Pere! 
 
 


