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Amics de Vinaròs celebrarà el 2013 l'Any Febrer de la Torre 

 
El descendent de la saga familiar, Antonio Febrer de la Torre, que ha estat a la 
presentació, va a participar en les efemèrides dels seus avantpassats. 

 

Amics de Vinaròs ha presentat avui les 
activitats que prepara per als pròxims 
mesos i que s'emmarcaran en 
l'anomenat Any Febrer de la Torre. 
L'entitat ha pres com efemèride 
significativa el tres-cents aniversari del 
naixement de Pasqual Febrer de la Torre, 
que està considerat com un dels 
membres més destacats d'aquest 
llinatge històric de Vinaròs. Els Febrer de 

la Torre compten en la seua genealogia, entre d'altres, amb el primer alcalde de la 
localitat, Joan Baptista Febrer de la Torre, amb càrrec atorgat per Felip V. Un altre nom 
destacat és Manuel Febrer de la Torre, diputat i brigadier, que va formar part de la cort 
d'Isabel II i va constituir una influència clau per a la consecució de projectes que van 
transformar el Vinaròs de finals del segle XIX, com la construcció del port. Tal com 
assenyalava José Luis Pascual, president d'Amics de Vinaròs, "n'hi ha prou amb 
aprofundir una mica en la història d'aquesta família per adonar-se que la seua 
influència s'estén més enllà de l'àmbit local". Dins dels actes previstos per 
commemorar l'any Febrer de la Torre, figura un cicle de conferències en què es 
tractaran qüestions com l'art de la Il·lustració, genealogies il·lustres de Vinaròs o com 
evolucionen les publicacions periòdiques i els llibres de l'època. També s'estan 
preparant exposicions dedicades a mobiliari i ceràmica del segle XVIII. El nucli central 
d'aquests actes es centrarà en els mesos de setembre i octubre, al voltant de la 
celebració de la Carta Pobla.   



 
Antoni Febrer de la Torre i Bertran, Marquès de Gironella i Saudín, descendent i 
representant de la Casa de Febrer de la Torre, ha assistit a la presentació i ha mostrat 
"l'agraïment de la meva família, així com l'orgull que suposa participar en aquests 
actes”. Febrer de la Torre, que va prendre consciència del bast patrimoni històric que 
acumulaven els seus avantpassats a través d'un llibre escrit per Manuel Febrer de la 
Torre, ha investigat sobre les vicissituds de les propietats dels seus avantpassats i serà 
l'encarregat de pronunciar una conferència, en el marc de les jornades, en què 
s'explicarà, entre altres qüestions, perquè la família va abandonar Vinaròs. 
 


