
NOTA DE PREMSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS 

 

Presenten “Historia de la Cruz Roja de Vinaròs (1874-1931) 
 
La col·lecció Mare Nostrum de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs compta amb un 
nou número publicat -en concret, el 35é- que està dedicat retratar la trajectòria inicial 
d’una de les entitats més arrelades a la localitat: la Creu Roja. El llibre, obra de 
l’historiador Alfredo Gómez Acebes, recorre els primers anys d’història de Creu Roja a 
Vinaròs, amb especial atenció a aspectes com la seua creació i posterior refundació. Al 
llarg del llibre, es van explicant, de manera cronològica, diferents episodis d’accidents, 
campanyes de recollida de fons o activitats promogudes per l’entitat. També s’al·ludeix 
als diferents membres que, amb el pas dels anys, van anar formant part de les seues 
juntes directives i van participar, com a voluntaris, en les diferents accions 
desenvolupades. L’autor del llibre destacava que “la Creu Roja forma part de la història 
social de Vinaròs i aquest llibre pretén ser un homenatge als veïns de la localitat que 
van defensar els febles en contexts de guerres, epidèmies o accidents”. Gómez Acebes 
insistia també en “el paper predominant exercit per les dones, que es van esforçar per 
mantenir l’entitat, en temps de crisi en què, a més, es qüestionava el seu paper, a 
causa dels costums masclistes”. 
Javier Mayoral, vicepresident de Creu Roja – Comunitat Valenciana, destacava que “tot 
i que les activitats de Creu Roja han anat canviant amb el temps, segueixen estant 
guiades pel principi d’humanitat”. Mayoral destacava la història de la Creu Roja de 
Vinaròs i valorava xifres com els seus 635 socis, 137 voluntaris, 132 usuaris eb atenció 
a immigrants, 487 ajudes a domicili o 129 participants en plans d’ocupació, en el 
transcurs del 2012. La presidenta de Creu Roja Vinaròs, Carmen Fonollosa, destacava 
que “els voluntaris que formen part de l’entitat necessiten molt ànim perquè estem 
travessant moments durs però actes com aquest demostren que, amb els seus 139 
anys d’història, Creu Roja Vinaròs segueix viva”. 
En l’aspecte històric, Sebastián Albiol explicava el lligam entre la fundació de la Creu 
Roja a nivell internacional amb la desaparició de l’Antic Règim i la implantació de nous 
drets individuals i l’articulació d’una nova societat civil. En el cas de Vinaròs, Albiol 
explicava que l’entitat es va crear, en el context de la Tercera Guerra Carlina, amb la 
finalitat d’auxiliar els soldats ferits al camp de batalla. Albiol destacava que “Creu Roja 
Vinaròs va ser capaç d’aglutinar a un gran nombre d’integrants que, independentment 
de la seua ideologia, van demostrar la seua capacitat d’implicació en successos i auxilis 
socials”. El president d’Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, insistia que “gràcies a 
aquest llibre, coneixem a una sèrie de personatges que van tenir un pas important per 
l’entitat”. Pasqual agraïa la seua implicació rememorant la figura del doctor Luis Corzo, 
que va ser president de Creu Roja Vinaròs i membre d’Amics de Vinaròs. 
El Regidor de Cultura, Lluís Gandia, tancava l’acte assenyalant qe “aquest llibre ens 
ajuda a valorar la feina que, de forma callada, han desenvolupat entitats com Creu 



Roja, que han estat fonamentals per garantir la cohesió social a la nostra localitat”. 
Gandia valorava també “la feina que està desenvolupant Amics de Vinaròs que, en 
moments complicats com els que estem vivint, contribueix, amb publicacions com 
aquesta, a que Vinaròs puga crèixer com a ciutat, tot recordant la nostra història”. 
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