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Viu al davant el mar des de tota la vida, no sabria viure 
en un altre lloc. Filla de Francisco i de Consuelo, una 
nissaga de vinarossencs que es perd en el temps.  El 
pare treballador metal·lúrgic, forjador, i el abuelo per 
part de mare mariner. Com la majoria de les xiquetes 
del seu temps, els jocs de la infantesa es vivien al 
carrer. La primera escola, La Divina Providencia. En 
fer-se jove va aprendre a cosir, amb la seva germana 
van muntar un taller de costura. Durant la guerra es 
van dedicar a cosir roba per als soldats.
De la seva joventut recorda com a l’hivern passejava 
amb les amigues fent la volta pel carrer Major i 
Arrabal Socors, i a l’estiu pel paseo una vegada va 
ser construït tal i com s’ha conegut fins ara.
Dels anys de la guerra la va impactar molt el 
bombardeig per l’aviació del vaixell Vulcano al port 
de Vinaròs on van morir quatre marinos que estan 
enterrats al cementiri. Una vegada finalitzada la 
guerra, Carme es va casar amb Agustín Gombau 
Chaler, de la família Gombau, tots mariners, 
armadors, quatre germans i una xica. 
En els anys 40 van arribar a tenir quatre barques. 
A una de les barques se li va posar el nom de 
Cañero. Tot va venir per un rejoneador famós 
en l’època conegut per aquest mot. En aquells 
anys els Gombau tenien una barca que per la 
seva lentitud s’havia guanyat l’apodo de “el 
matxo blanch”. quan li van posar un motor 
nou a la barca, li van canviar el nom pel de 
Cañero i amb aquest es coneix encara avui a la 
“familia Cañero”. Quan es va fer la partició del 
negoci entre els germans, Carmen, mare de 
quatre fills petits, dos xics i dos xiques, es va 
encarregar  de portar el comptes de la barca i 
quan feia falta encara tenia temps de repassar 
i reparar les xarxes de pesca.
Modista amant de la perfecció, als seus casi 
94 anys, ajuda el seu fill Paquito “ Cañero”, 
un artista autodidacta que confecciona 
maquetes de llocs rellevants de Vinaròs, 
com l’ermita, els passos i estendards de les 
Confraries de Setmana Santa, i  figures dels 
belems que Carme s’ha encarregat de vestir 
cada any per ser exposats a l’Auditori. Ha 

vestit els altars de les esglésies de Vinaròs i 
ha fet puntes de ganxet que són obres d’art. Carmen 
és història viva de Vinaròs.

Carmen Blanchadell Cumelles
Vinaròs, 10 de novembre de 1916
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DE ALZHEIMER: Tel. 964 45 66 80



Consuelo va néixer al carrer sant Francesc a la 
Fonda Viuda de Aparici, pares de Vinaròs i amb 
un sol germà Lluís. La seva infantesa i joventut 
va estar lligada a la fonda regida per la mare 
una dona forta i decidida, que va haver de fer-se 
càrrec del negoci i els fills, quan el pare militar 
retirat, va ser mort durant la guerra civil. 
Abans de la guerra va anar a l’escola de la 
Consolació i després a les Teresianes de València 
on va cursar fins tercer de batxillerat. Després de 
la guerra va participar activament en les activitats 
de l’Acció Catòlica  sota la supervisió de mossèn 
Tarancon, aleshores rector de Vinaròs. 
Tota la vida social de Consuelo ha estat vinculada 
a l’església de Vinaròs i a la seva obra social, als 12 
anys ja era catequista, i ha tingut durant anys la 
responsabilitat del manteniment dels ornaments 
litúrgics de l’arxiprestal.
Consuelo va peregrinar a Lourdes molt motivada 
per tot el que va veure alli, quan va tornar Mosen 
Ricard Carles, bisbe de Tortosa va organitzar la 
primera comissió de la Hospitalidad Diocesana 
de Nuestra Señora de Lourdes de la que va 
ser nomenada presidenta, junt amb el canonge 
Herminio Capsir, sota l’auspici del bisbe.
Per animar a les persones malaltes a fer el viatge 
anual que s’organitza per Sant Joan, Consuelo 
amb una sèrie de diapositives de la peregrinació 
va visitar pobles de la diòcesi per donar a 
conèixer el projecte. 
Aquesta Associació que ha gaudit de gran 
acceptació al llarg dels anys i  que continua 
com una obra viva. 
A la seva edat Consuelo encara conserva 
energia i vitalitat, havent viscut una vida plena  
al servici de la societat vinarossenca.

Consuelo Vives Ayora
Vinaròs, 24 de desembre de 1923

TALLER DE LACTANCIA: C/ PILAR , 42 - VINARÒS
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Va arribar a Vinaròs l’any 1952, amb el marit, invàlid per causa 
dels patiments de la guerra, i dos fills petits,  per fer-se càrrec de 
l’ermita,  en aquell moment no havia ningú que volgués ser ermità. 
La família havia deixat el mas on vivien per traslladar-se a Vallibona 
per recomanació de la guardia civil. Des de la  postguerra partides 
de maquis corrien per les muntanyes del Maestrat. Un dia es 
presentaren al mas de la familia Pitarch i assassinaren a una 
germana de Dolores, després d`aquest succés la Guardia Civil 
els va aconsellar que deixessin la seva llar i es traslladessin a 
Vallibona. Poc temps després els va arribar l’oferiment d’un lloc 
de treball per tenir cura de l`ermita de Vinaròs. 

Es van instal.lar a l’Ermita sense cap mena de comoditat, vivint 
en un complet aïllament, la distància fins a Vinaròs no va poder 
fer possible que els fills asistissin a l’escola, van aprendre a llegir 
i escriure  per motivació pròpia.  Sense llum,  i bebent aigua de 
cisterna, sino plovia pujava l’auto “cuba”. Els articles de primera 
necessitat com els aliments, s’havien de transportar a pes de 
braços, en bicicleta o en tartana. En aquells dies les visites a 
l’ermita escassejaven a causa del mal camí.

 La solitud de la seva vida es trencava cada any per Sant 
Antoni, Sant Sebastià i la Mare de Déu de la Misericòrdia. De 
les tres festivitats la més important Sant Sebastià. Abans de 
les festes tenien cura de desbrossar les rodalies per rebre 
als que pujaven a celebrar la festa. Dolores encara recorda 
quan els cavalls entraven fins dins l’ermita destrossant el 
paviment.

Durant molts estius a l’Ermita van acollir nens i nenes en 
estades d’una quincena recomanats per doctor Santos,  per 
a qui un canvi d’aigües era ideal per recuperar la gana. 

En els 27 anys que Dolores va estar d’ermitana, l’ermita 
només es va tancar una vegada, per la mort del seu marit. 
La fama de bona cuinera de Dolores va arribar a Vinaròs 
i d’aquesta manera es van poder ajudar economicament 
fent paelles, criant conills i pollastres.  El 27 de desembre 
de 1979, Dolores, delicada de salud. deixava el que havia 
estat la seva llar. Amb 95 anys viu amb la família de la filla 
a Vinaròs. Curiosament una dona que no va anar mai a 
l’escola, és una fervent aficionada a la lectura. Últimament 
ha llegit El tiempo entre costuras  i la història de  La Pastora 
perquè l’autora del llibre recull l’episodi de la mort de la 

germana. La lectura la va emocionar molt, inclòs l’ha llegit 
dos vegades. La seva neta, Lolin li proporciona lectures deixades en préstec de la 
Biblioteca. Sobre tot li agraden les publicacions que parlen sobre Vinaròs. 
La intel.ligència i l‘afany de viure, brilla en els ulls d’aquesta dona singular. 

Dolores Pitarch Pascual
El Mas del Coll - Morella, 12 de setembre de 1916

CÁRITAS DIOCESANA TORTOSA: Tel. 964 45 68 59

dia 21 Primavera

Es convoquen els premis Ayguals, 
Puig Roda i Borràs Jarque.
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COORDINADORA DEL MENOR DEL BAIX MAESTRAT: 
PLAZA SAN ANTONIO, S/N - VINARÒS

Viatge cultural de primavera

De mare vinarossenca i pare madrileny amb 
esperit vinarossec, la gran de tres germanes, escola 
primària  a la Consolació,  institut Leopoldo 
Querol, i universitat a Barcelona. De petita li 
agrada tot el que es refereix el mon artístic, quan 
decideix escollir una carrera es decanta per la 
arquitectura que reuneix  part de ciència i  part 
artística, totes dues vessant l’atreien i dos camps 
d’estudi que més l’omplien. En fer saber a la 
família  la opció per la que es decantava va haver 
d’escoltar consells que intentaren treure-li del 
cap amb l’argument de que era una professió on 
havia de lluitar en un món d’homes per situar-se.
Durant l’últim any de carrera i després elaborant 
el projecte, va tenir l’oportunitat de col.laborar 
en un estudi d’arquitectes,  en projectes 
d’edificació que significaven complementar 
els estudis universitaris amb les assignatures 
d’urbanisme i projectes, base fonamental per a 
la formació acadèmica, adquirint coneixements 
de base que li van permetre treballar tan aviat 
va obtenir la llicenciatura.
A Vinaròs va començar donant classes, als 
pocs mesos li va sorgir l’oportunitat de 
treballar amb un arquitecte de Benicarló,  
a la setmana escassa va rebre l’encàrrec 
de Pràxedes i Maria Dolores,  per fer un 
projecte de reforma i ampliació del seu xalet. 
Aquesta oportunitat la va fer decidir-se per 
treballar com a professional autònoma. 
El primer  gabinet el va tenir a la plaça 
Jovellar, i per començar va haver de 
comprar-se un ordinador i amb poca cosa 
més es va plantar, decidida a obrir-se camí.
Va col.laborar amb l’Ajuntament, a finals 
dels noranta i principi dels dos mil fent 
projectes d’urbanisme.
Avui, Inés és una arquitecta consolidada 
com a professional, li posa carinyo a 
tot el que fa, dels treballs que ha dut 
a terme sent una predilecció especial 
per la llibertat que va gaudir durant la 
elaboració, del projecte i construcció 
de l’edifici plaça Jovellar cantonada sant 
Ramon.
Casada amb David és mare de dos 

nenes, Carla i Lola. Inés se sent viva i forta, i malgrat els 
temps de crisis que afecta la nostra societat, mira el futur amb 
optimisme. 

Ines Gómez Ibáñnññññez
Vinaròs, 23 de juliol de 1970



Filla d’Alfonso i Nuri. Alfonso és reconegut per tothom per la tenda de fotografia que hi ha al carrer Major, 34, un negoci  
obert des del 19 de març de 1948. Es va celebrar el 50 aniversari amb una foto gratis a tots els nens i nenes que ho van voler.
Durant els 63 anys que Alfonso ha estat dedicat a l’ofici de la fotografia es pot considerat part i testimoni de la vida de Vinaròs, 
els seus esdeveniments principals han estat captats per la càmera d’Alfonso.
Luisa va heretar  la mateixa vocació del seu pare, a diferencia de la seva germana Núria, Luisa “va néixer amb una càmera 
sota el braç”, des de molt menuda acompanyava al pare en els dies que s’havien de fer reportatges fotogràfics. Quan sortia 
del col.legi de la Consolació tenia presa per arribar a la botiga on Alfonso li ensenyava a revelar.  Veure sorgir les imatges d’un 
paper en blanc era emocionant quasi bé com fer màgia.  Als 10 anys el seu pare li va regalar la primera màquina de fotografiar 
un Brownnie Fiesta, amb ella va començar a fer fotografies. 
Alfonso ja està jubilat Luisa amb el seu marit Luís, comparteixen l’afició, ell es dedica al vídeo  i Luisa continua fent  reportatges 
i fotografies d’estudi  amb la mateixa il.lusió de la feina ben feta dels primer anys.

Luisa María Bertomeu Sancho
Vinaròs, 29 d’agost de 1963
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CRIS (Centre de rehabilitació i integració social): 
Tel. 964 40 05 87



Nací en Vinaròs, soy la mayor de tres hermanas. Por el 
trabajo de mi padre, empleado de Telefónica, estuvimos 
viviendo en diversos lugares de España hasta que, a los 
4 años, nos instalamos definitivamente en Vinaròs, de 
donde eran mis padres. Mis primeros recuerdos son de 
Alicante.  
   De pequeña fui al Colegio San Sebastián, del que salí 
para estudiar el Bachillerato (Ingreso, 4 años y reválida). 
Al terminar estos estudios la situación económica de 
mi familia, como la mayoría en aquellos tiempos, no 
nos permitía ni a mí ni a mi hermana seguir estudiando 
más (aunque nos gustaba).   
    Así en el año 1965 empecé a trabajar, aunque ya en casa 
había trabajado haciendo jerseys con una tricotosa.  
Entonces una maestra,  Dña. Paquita,  siempre le 
insistía a mi padre para que nos dejara estudiar. Y 
como era el último curso para poder entrar en el 
Plan de 1957  (con Bachiller de 4 años) en el año 
1966 me matriculé de Ingreso y 1º de Magisterio 
como libre en la Escuela Normal de Castellón, 
carrera que terminé el año 1969, trabajando (49 
horas semanales) y estudiando.         
   Me hizo mucha ilusión entrar como maestra 
sustituta en el Colegio San Sebastián a los 10 años 
de haber salido de él como alumna.
   En el año 1970 aprobé las oposiciones. Más 
tarde me especialicé en Párvulos por la UNED. 
Y después de 10 años por diversos pueblos, en 
el año 1980 me dieron como plaza definitiva 
Vinaròs en el colegio Ntra. Sra. de la Misericordia, 
por párvulos. En aquellos tiempos las clases 
eran muy numerosas, más de 40 alumnos por 
clase. Y cada maestra era especialista en todo: 
Gimnasia, música, logopedia...
   Educar a los niños ha sido siempre mi gran 
vocación. El trabajar con niños te da mucha 
inspiración, he sido muy feliz con ellos y mi 
trabajo ha sido mi vida y me ha llenado de 
satisfacciones.
   Así, cuando leí que se convocaba un concurso 
de cuentos, me inspiré un poco y nació un 
cuento pequeñito para niños pequeños 
“El fantasma Mu”, con el que en 2003 
me otorgaron el 2º premio del concurso 
“El libro de los cuentos del mundo” que 

convocó la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
   Ahora, ya jubilada, espero tener algunos años para poder dedicarme a los varios 

proyectos que tengo “in mente”.  Aunque siempre podré disfrutar de los bellos recuerdos de mi paso por la 
escuela que me llenarán siempre de felicidad.
 
                                                                                                                  Mª Carmen Buch

Mñari Carmen Buch Castell
Vinaròs, 13 de febrer de 1949
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AMICS (Agencia de mediación para la integración y la 
convivencia social): 
Bienestar social, Plaza San Antonio - Vinaròs



Nascuda a Vinaròs, els pares Jose i Paquita, el pare 
amb un negoci d’antiguitats al carrer del Pont. (antiga 
carretera de Barcelona) Marisín és aficionada a les 
antiguitats, i des de menuda té mostres de ceràmica  
antiga trobada al terme de Vinaròs.
De petita va anar al col.legi de la Divina Providència, 
una germana del pare és superiora d’aquesta 
congregació.   Va canviar al col.legi de la Consolació 
per oferir-li més oportunitats a la seva afició pel 
dibuix i a la pintura.. Avui en dia encara pinta, per 
a ella una manera de combatre les tensions dels 
problemes quotidians.
Va estudiar puericultura i secretariat, però el que 
ha sigut la seva afició i casi dedicació plena ha 
estat el treballar per a les Camaraes, una entitat, 
en paraules de Marisín, per la que ha passat mig 
Vinaròs...
El primer record que te del seu pas per les 
Camaraes, es remunta a quan tenia 9 anys, quan 
es va fer un festival a Madrid, per participar en 
un concurs nacional i no va poder anar per 
l’edat... Ha participat en tots els concursos 
que s’han convocat des dels anys setanta.  Ha 
estat presidenta de l’ associació des que es va 
formalitzar l’entitat com associació cultural,  
fins l’any 2006.  En aquesta època va ajudar 
a recuperar balls tradicionals i indumentària 
a Rossell, Xert i Canet, per aconseguir-ho es 
va passar tres anys desplaçant-se a aquests 
pobles dos dies per setmana. L’any 78-79 per 
Nadal i Reis va promoure l’escenificació del 
primer Belem Vivent a Vinaròs, i des de l’any 
1985, amb l’ajut dels pares dels alumnes, es 
representa pel Nadal, en el col.legi Divina 
Providència, una obra de teatre en la que 
participen uns 90 nens i nenes. 
Marisín te una altra faceta, la d’haver-
hi  representat la dona en el consistori 
municipal per primera vegada. Es va   
presentar en la llista d’UCD de 1979, 
essent la primera dona  regidora de 
Vinaròs del període democràtic. 
Des de fa anys treballa a la Divina 
Providència, com a conserge i se sent 
feliç, en questa etapa de la seva vida 
es considera una dona realitzada, per 

poder estar en contacte amb les criatures 
petites. Marisín és mare de dos fills,  Lucas,  empresari 
informàtic i Miriam, estudiant de medicina, la seva meta 
es ser comare.

Marisín Marcos Redón
Vinaròs, 2 de setembre de 1951

VIN
ARÒS

CULTURAL
ASSOCIA

CIÓ

AMICS DE
1976

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

26 1
 

27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23/30 24/31 25 26 27 28 29

2012juliol

NP CM
dia 19 dia 26dia 3 dia 11

INFODONA (Centro de asesoramiento a las mujeres):
 Tel. 964 45 64 52



La  família de Milagros va emigrar a França on ella va viure 
fins el 16 anys i on va anar a l’escola.  Va destacar com a bona 
estudiant,  i encara guarda  les llibretes d’una cal.ligrafia perfecta 
en llengua francesa. 
Va traslladar-se a viure a Vinaròs poc abans de l’esclat de la 
guerra civil  l’any 1936.
A “l’era de Montañés”, on acudia a batre, va conèixer al que 
seria el seu marit, Agustí Miralles “Cap blanc de Ligero”. En 
endavant la seva vida canviaria radicalment. Es va convertir 
en esposa d’un pagès i  la seva vida lligada al treball del camp. 
Dels fills petits en tenia cura la sogra ja molt vella mentre 
Milagros havia de fer-se càrrec dels animals, segar, birbar 
o regar. Acudia al mercat a vendre fruita i verdura, feia el 
menjar i quan tenia un moment, cosia la roba de casa. Una 
llarga jornada que no s’acabava mai. En la temporada que el 
marit treballava de jornaler, cada dia hi havia dies que feia 
uns quants kms  en bicicleta per anar a portar-li el dinar.
Ha tingut cinc parts dels que han sobreviscut tres fills, 
Agustí, Paco i Sebastián. El marit després d’uns anys de 
malaltia va morir l’any 1969, deixant-li dos fills de 20 i 16 
anys, i el petit de 4 anys.  Paco va haver de deixar d’estudiar. 
Milagros i els dos nois grans agafaren la responsabilitat 
de continuar treballant les finques, i venent al mercat per 
poder tirar endavant per sobreviure. Amb el sacrifici de 
la mare i germans, Sebastián el petit, va poder estudiar a 
l´universitat. 
Milagros continua treballant la terra, activa als seus 91 
anys, no sap estar aturada sense fer res en tot el dia i 
ajuda en lo que pot, es desperta aviat, birba, rega, lliga les 
tomaqueres, les cull, les posa en un carret,  el  porta  fins 
la casa on les tria per vendre-les. Lo mateix fa amb les 
mongetes tendres... Cria aviram i ven ous. No es deixa 
cuidar gaire,  les visites al metge han estat escasses al 
llarg de la seva vida.  Avui li falla una mica la vista i l’oïda 
però gaudeix d’una ment prou lúcida. Viu a la finca amb 
el seu fill Agustí, i no pensa deixar-la mentre tingui 
forces. Podríem dir que Milagros pertany a la generació 
de dones més dedicada als altres que a ella mateixa, 
de dones admirables que han tingut d’adaptar-se a les 
circumstàncies, sense altra oportunitat que la dura 
vida pagesa. 

Milagros Climent Climent
Mas "Lo Clotalet" (terme de Culla), 1 de juliol de 1920
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MENJAR A CASA: 
Bienestar Social, Plaza San Antonio, S/N - Vinaròs

Sortida cultural d’estiu



De pares vinarossencs, son pare “el taxista Mulet”, va néixer al 
carrer el Pilar núm. 51. Amb tres anys va anar al col.legi de la 
Misericòrdia, després a la Consolació i als 7 anys al Liceo Quijote, 
on va cursar el preparatori del batxillerat. Va ser de la primera 
promoció de l’actual institut “Leopoldo Querol”. La vocació per 
ser mestra li venia de sempre,  tenir bons mestres i bons professors 
la va animar a fer la carrera de magisteri.

La seva vocació l’empeny a anar més enllà de la impartició de 
coneixements, entén la seva professió com una forma d’ajudar als 
alumnes a adquirir eines per resoldre problemes de discerniment  
i això només s’aconsegueix amb un compromís  personal tenint 
en compte la diversitat de l’alumnat de diferents procedències que 
configura la societat actual.

Ha estat treballant en el Centre de Formació de Persones Adultes 
durant 7 anys, on va desenvolupar tasques a l’equip directiu.  Avui  
és cap d’estudis de CEIP Jaume I, i està acabant la llicenciatura de 
psicopedagogia.

Va afiliar-se al partit socialista l’any 88 i l’any 91 va formar part 
de les llistes municipals ocupant el lloc número 6. En guanyar les 
eleccions va ser nomenada tinent d’alcalde, l’ any 1994 va formar 
part de la direcció del PSPV comarcal.  Va continuar en la política 
local i  en les eleccions de març de 1996,  va anar com a número 2 
de les llistes al Congrés dels Diputats. Durant una legislatura, fins 
al març del 2000, va ser Diputada Nacional per la circumscripció 
de Castelló, compaginant en la regidoria local a Vinaròs. 

Creu que l’exercici de la política local hauria de tindre 
l’experiència del diàleg i els polítics de ciutats com Vinaròs 
haurien de tindre l’oportunitat de passar per institucions 
polítiques fora de la localitat, per entendre que s’ha de fer 
política d’una altra manera, sense enfrontaments de tipus 
personals que van en perjudici de la política i dels polítics. Com 
a diputada a Madrid va presentar al Congres dels Diputats 
la iniciativa de la Variant a la N-340 que actualment està en 
construcció, essent aquesta una de les infraestructures més 
importants per a la nostra ciutat.  Va ser candidata a l’alcaldia 
l’any 1999, i durant quatre anys va ser portaveu del grup 
municipal socialista a l’oposició, en la seva tasca sempre 
va anteposar l’interès del poble consensuant i apropant 
posicionaments en favor dels vinarossencs.

Olga Mulet Torres
Vinaròs, 8 de juny de 1957
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RESCATADO-2 (Asociación de ayuda al drogodependiente): 
Tel. 964 45 32 91 - 635 37 96 09

Sopar de lluna plena



    Amb la família va arribar a Vinaròs l’any 1956. El pare 
s’establí a Vinaròs amb un taller de rebobinatge de 
motors al carrer del Pilar,  per a ella sempre serà l’arraval 
de Càlig, se sent vinarossenca de soca i arrel.  Va prendre 
la comunió a l’Arxipestral l’any 1957.
   La més petita d’una família nombrosa de 5 germans 
va començar el batxillerat amb 14 anys. Quan va arribar 
l’hora de decidir que estudiaria estava indecisa entre 
medicina o farmàcia, però tenia clar que ho volia fer 
a Barcelona. Va optar per la carrera universitària de 
farmàcia, gens fàcil, només eren un 30% de dones a la 
seva facultat.  Als 26 anys estava llicenciada, es va haver 
de treure  amb  posterioritat l’any 1989 el títol d’analista 
per a poder realitzar anàlisis clínics. Ha exercit sempre al 
veí municipi de Rossell, i també és funcionària de Sanitat, 
adscrita al Centre de Salut Pública de Benicarló. Porta 
tota la Tinença de Benifassà, d’on és responsable de Medi 
Ambient i Higiene dels Aliments. La seva professió l’ha 
viscut sempre com un acte vocacional, l’han preocupat 
les persones que acudeixen a sol.licitar el seu servei i 
això la fa estar molt sensibilitzada amb el que afecta la 
salut de la població.
    Tot i que ha exercit sempre a Rossell, no ha perdut 
mai les seues arrels amb Vinaròs, es considera vital 
i participativa. És confrare de “Los Azotes en la 
Columna”, desfila al Carnaval en la comparsa “Com 
Xalem”, és sòcia del “CAU” des dels inicis, de 
“Migjorn”, dels “Amics de Vinaròs”, i per parella, del 
“Casino”, del “Club Nàutic” i del “Tennis”.
     A més a més, participa a l’EPA activament, com 
alumna (restauració de mobles i balls de saló) i també 
impartint cursets per a aprendre a interpretar els 
resultats dels anàlisis clínics.
    Està casada amb Josep Maria Serres Prats i els 
seus tres fills Meritxell, Jordi i Susanna, són tots 
tres nascuts a Vinaròs. Se sent una dona més, sense 
necessitat d’afegir cap títol.

Susana Provinciale Barrachina
Tortosa, 9 d’agost de 1948
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ADEPA - COCEMFE (Agencia para la defensa y promoción 
de la accesibilidad): Tel. 695 903 180



   Filla de pares morellans, que van emigrar a Vinaròs  
l’any 1953. La mare Primitiva, treballadora en la fabrica 
de teixits de Morella. El pare Nicanor, va començar   
per treballar com a mosso pels masos de Morella,  ben 
aviat es va poder comprar un petit camió i amb ell 
va començar el negoci venda i transport de carbó.  
Amb els estalvis del seu treball va poder comprar la 
bodega “ El Zagal”a Vinaros.
   María Teresa va anar a la Divina Providencia de 
petita i en acabar l’ensenyament va passar a l’institut. 
Sense tenir antecedents familiar de la professió 
sanitària, als tretze ja sabia que volia ser metge.
   De la seva preferència al escollir especialitat 
en medicina quedaven exclosos odontologia i 
oftalmologia, l’atreia la psiquiatria. La carrera la va 
cursar a la universitat de València, i en acabar li va 
sorgir l’oportunitat de treballar en una ajudantia 
d’oftalmologia a Vinaròs, quan ella hagués preferit 
una altra opció, però estant ja promesa amb Àngel, 
el que serà el seu marit, van veure en aquesta 
oferta l’oportunitat de encarrilar la vida i tots 
dos es traslladen a Vinaròs. Una vegada casada 
va cursar l’especialitat d’oftalmologia a l’hospital 
clínic de  València, això va comportar el desplaçar-
se  durant dos anys a la capital, mentre, va tenir 
dos fills. Com la psiquiatria havia estat una de 
les primeres opcions va acceptar l’oportunitat 
de treballar col.laborant en el departament de 
psiquiatria de l’Ambulatori de Vinaròs. Ja amb 
moltes responsabilitats familiars, tres fills i dos 
nebots, va treballar també com a psiquiatra 
al provincial de Castelló. Malauradament el 
moment no era l’adient i es va renunciar a la 
plaça per quedar-se amb el consultori que ja 
tenia a Vinaròs.
   L’any 1987 va començar a treballar 
d’oftalmòloga a Benicarló i a Vinaròs a la 
clínica L’aliança, i al 1989  va tenir consulta  a 
Tortosa on es va estar fins a l’any 2007.  Avui 
el seu consultori d’oftalmologia gaudeix de 
prestigi i Maria Teresa se sent realitzada amb 
la seva professió.

María Teresa Ferrer Ejarque
Vinaròs, 3 de novembre de 1957
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+ VIDA: Bienestar Social, Plaza San Antonio - VinaròsDia 30 Nit de la Cultura: Atorgament dels premis: 
Ayguals, de narrativa; Borràs Jarque, de història; i Puig 
Roda, d’ aquarel.la



   Natural de Vinaròs de pare vinarossenc i mare 
d’Alcanar. La infantesa la va viure al Camí Carreró, 
va anar a l’escola a la Divina Providencia. L’institut, 
Leopoldo Querol.  Va tenir vocació per la medicina 
des que anava a l’escola primària sense haver 
antecedents familiars en la professió sanitària.  
Mari Carmen també te una germana, Glòria, una  
destacada científica, forma part d’un equip que 
investiga el càncer i que desenvolupa als Estats 
Units.
   Va cursar la carrera de medicina a Valencia, 
als 23 anys ja era llicenciada, i es va casar José 
Joaquin enginyer industrial, el que va comportar  
desplaçar-se a viure a Barcelona on va començar 
el doctorat. El primers anys de l’exercici 
professional va ser metge de família a Barcelona, 
allà va tenir la primera filla, Laura, fins que el 
marit va tenir una oferta professional que va 
possibilitar la tornada a Vinaròs i per a María 
Carmen començar a treballar en una mútua 
laboral i després com a metge de família. A 
Vinaròs va néixer el segon fill, David. 
   A través del doctor Espuny, va conèixer 
la medicina forense i es va interessar per 
aquesta rama professional, que està exercint 
en l’actualitat, essent titular de la plaça 
d’Amposta.
   També ha cursat estudis de psicologia 
perquè per sobre de tot li interessen les 
persones, donat que la medicina forense  
consta de varies rames, no es únicament  
la pràctica tanatològica, que és la que la 
gent associa a la professió, sinó que també 
abasta els éssers vius, en diferents àmbits 
com és el psiquiàtric, les valoracions de 
danys corporals, les incapacitacions civils, 
en defensa en ajuda, dels menors agredits, 
o en els casos de violència de gènere...
   Mari Carmen i la seva cosina Rosa Mari, 
pertanyen a la primera generació de 
dones que han participat en la processo 
del Dijous de la Setmana Santa amb 
el Crist de la família Juan, trencant la 
tradició de que només participessen 
els homes primogènits de la família...  
   Mari Carmen és una enamorada de 
la seva professió, continua estudiant i 

formant-se per millorar els seus coneixements.

María Carmen Juan Roig
Vinaròs, 11 d’octubre de 1962

VIN
ARÒS

CULTURAL
ASSOCIA

CIÓ

AMICS DE
1976

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

48 1 2
 

49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24/31 25 26 27 28 29 30

2012desembre

N PCM
dia 13 dia20 dia 28dia 6dia 21 hivern

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE: 
Tel. 964 450 082 - 900 58 08 88

L’Associació Amics de Vinaròs us desitja un Bon 
Nadal  i millor Any Nou 2013



Carmen Blanchadell Cumelles Consuelo Vives Ayora Dolores Pitarch Pascual Ines Gómez Ibáñez
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