
NOTA DE PREMSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS 

 

ALFREDO GÓMEZ ACEBES, GUARDONAT AMB EL Vé PREMI MANUEL FOGUET  

Amics de Vinaròs publica un nou número de la Revista Fonoll  

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs ha 

presentat avui el número 11 de la Revista 

Fonoll, el butlletí cultural que publica l’entitat. 

Dins dels continguts més destacats, trobem  un 

Dossier de Patrimoni sobre les muralles de 

Vinaròs en els segles XV i XVI, obra de 

l’historiador local José Antonio Gómez 

Sanjuán, una qüestió que ha recuperat 

protagonisme amb el recent descobriment de 

restes arqueològiques de les muralles a la Plaça Parroquial. Un estudi del geògraf David Gómez 

Mora sobre la relació entre els períodes de sequera i les precipitacions en forma de pedra, un 

article sobre la fotografia al Vinaròs del segle XIX o un recordatori sobre l’homenatge a Vicent 

Valls i Anglés completen la revista.  

Trobem també seccions habituals, com “Vinarossencs fora muralla”, que recull casos de 

vinarossencs que estan triomfant fora de la localitat i que, en aquesta ocasió, està dedicada al 

músic Kiko Palacios. Com a novetat, en aquest número, comença una recopilació de les 

receptes de cuina que Wenceslao Ayguals de Izco publicava a la revista La Risa, tal i com 

explicava la directora de Fonoll, Helena Román. 

Per altra banda, l’entitat ha anunciat que 

l’historiador local Alfredo Gómez Acebes és 

el guardonat amb el Vé Premi Manuel Foguet 

de Periodisme, en reconeixement als 

nombrosos articles i estudis que publica amb 

periodicitat en revistes i setmanaris. El 

president d’Amics de Vinaròs, José Luis 

Pascual, explicava que “l’aparició dels estudis 

i publicacions d’Alfredo Gómez és permanent 

i, per tant, mereix aquest guardó”. El premi 

es lliurarà en el trancurs del Sopar de Lluna Plena, que se cel·lebrarà el divendres 28 de 

setembre. 

Amics de Vinaròs treballa també en la preparació de l’excursió que es fa tots els estius i que 

enguany està dedicada al Parc Miner del Maestrat. Tindrà lloc el divendres 17 d’agost i la 

inscripció ja està oberta, tant per a socis com a per públic en general. 


