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Yvonne Beltrán Gasia
Labastide (França), 30 de desembre de 1930

Pare de Xert i la mare de Boldis,(Lleida). Yvonne va 
néixer en terra de càtars, però se sent completament 
vinarossenca. Els pares van tornar a Espanya l’any 1939 
amb tres fills, un noi i dos noies, Yvonne és la mitjana
L’any 1955 es va casar amb Jose Sabaté Bort. Va tenir 
dos fills Yvonne i Jose Manuel. 
L’any 1961, van muntar l’Agencia Sabaté, al carrer 
San Francesc. Des d’un primer moment, es va dedicar 
a llogar apartaments, tot i que no va ser fins el 
començament de la dècada dels 70 que va obtenir el 
títol de “Agente de la Propiedad Inmobiliaria”, sent la 
primera dona de Vinaròs en aconseguir-lo.
 En un viatge a França a principis dels anys seixanta, 
el matrimoni Sabaté –Beltran van adonar-se que el 
turisme podia oferir noves possibilitats de negoci, i 
amb la idea de promocionar Vinaròs, es van anunciar 
en un diari de turisme francès ”Indicateur Bertrand”. 
L’iniciativa va donar els seu fruits. Va ser l’any 1968 
quan l’Agència Sabaté es va transformar en Agència 
de Turismo, reconeguda oficialment i dedicada al 
lloguer d’apartaments i xalets. Agencia que va ser 
pionera en atreure turisme estranger, majorment 
famílies, que any rere any escollien Vinaròs per 
gaudir de les seves vacances. 
Cal destacar d’aquella època l’impuls que va rebre 
Vinaròs a partir de les iniciatives de Francisco 
Balada, home visionari, que va posar Vinaròs en 
el mapa turístic europeu, i nacional. Va ser una 
època de transformacions viscuda intensament 
per Yvonne i el seu marit. 
L’any 1987 després d’una llarga etapa d’activitat 
van traspassar l’Agencia. L’any 1989 va morir 
Pepe Sabaté, des de llavors Yvonne viu una vida 
tranquil·la envoltada de la seva família. El fill 
viu a Vinaròs, i la filla, tot i tenir el domicili a 
Mallorca, no perd ocasió de visitar la mare i la 
ciutat. Yvonne té tres nétes i dos besnéts dels 
que se sent profundament orgullosa.
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TALLER DE LACTANCIA: C/ PILAR , 42 - VINARÒS
Centre Municipal de la 3ª Edad

febrer 2013

Anna Fibla Pauner
Vinaròs, 1 de desembre de 1965

Pares vinarossencs. Va estudiar periodisme  perquè 
ja de petita va sentir atracció pel món de la 
informació. La carrera de Ciències de la Informació 
la va cursar  a  l’UAB ( Barcelona). Abans de 
finalitzar els estudis  la universitat va oferir beques 
per treballar en pràctiques a diferents mitjans 
de comunicació. Anna va escollir premsa en el 
“Periódico de Catalunya”. Va treballar tres mesos 
de becaria i tot seguit ja va ser contractada  pel 
periòdic. El primer treball  va ser elaborar en una 
guia turística per al Dominical de “El Periódico”. 
Després  va treballar en les seccions de cultura 
i edició i tancament, del mateix diari, coincidint 
amb la primera guerra d’Irak, circumstància que 
l’obligava a tenir un horari nocturn. També va 
desenvolupar la faceta d’entrevistadora per al 
suplement dominical Gente  del mateix diari. Va 
cobrir la campanya electoral de Convergència i 
Unió, de l’any 1988 en la que va resultar elegit 
per tercera vegada  Jordi Pujol com a president 
de la Generalitat.
Va tornar a Vinaròs el mes de febrer de 1992, 
any de les olimpíades que només va poder 
gaudir de lluny, tot i  haver participat en la 
seva preparació, per assumir l’edició i direcció 
de la revista mensual “ Crònica de Vinaròs”. 
Responsabilitat que després de 20 anys 
encara exerceix com editora.  
Fa deu anys va ampliar el seu camp 
professional, amb la Impremta Costa 
i Borràs, junt amb el seu marit Josep 
Queralt.
 El contacte directe amb la realitat diària 
vinarossenca l’ha ajudat a conèixer  la 
societat local  a la que qualifica com una 
societat oberta i acollidora, on la gent, si 
per causes diverses ha de marxar,  quan 
torna,  sempre sent que torna a casa. 



Cinta Barberà Redó
Barcelona, 1 de juny de 1958

El pare, natural de Vinaròs, va  anar a pescar a 
Barcelona i allí va conèixer la mare. Té una altra 
germana, Mercè. Va estudiar a Barcelona a 
l’escola Massana  on va cursar la especialitat 
d’escultura mentre treballava en una 
multinacional.
Va formar família a Vinaròs, i té tres fills, tres 
nois. Porta 29 anys al davant de l’Escola 
d’Art. L’objectiu que sempre s’ha fixat  és el 
d’inculcar la idea als seus alumnes d’aprendre 
a desenvolupar la seva part creativa. Ha 
preparat persones que volien estudiar la 
carrera de Belles Arts. 
 L’escola imparteix diferents tècniques 
artístiques, com la pintura, ceràmica, torn, 
taller de fusta i gravats. Cada final de curs 
s’exposen  els millors treballs  de l’any,  
i  durant el mes de juliol  l’Escola d’Art 
participa  en l’Escola d’Estiu de l’Illa. 
Crea les seves pròpies obres, ha exposat 
les seves escultures de bronze, de fusta i 
de fang, a Barcelona, Castelló, Tarragona, 
Lleida i Saragossa. Ha guanyat el primer 
premi d’escultura de Vinaròs. El mes de 
novembre de 2012 juntament amb Lara 
Domench, exposaran conjuntament la 
seva obra a l’Auditori de Vinaròs.
Per a Cinta, el moment actual és de 
renovació,  perquè de tot lo difícil que 
porta la vida s’acaba per aprendre en 
positiu.
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CÁRITAS DIOCESANA TORTOSA: Tel. 964 45 68 59
Plaça Cardenal Tarancón, s/n

Primavera

Es convoquen els premis Ayguals, 
Puig Roda i Borràs Jarque.
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Fàtima Oliver Juan
Vinaròs, 28 de febrer de 1978

De pare nascut a Benicarló però criat a Vinaròs i  mare  
vinarossenca. Està casada i és mare d’una xiqueta de dos 
anys.
El  que destaca de la curta biografia de Fàtima és la seva 
professió; picapedrera.
Com li va venir  la idea d’aprendre aquest ofici? Un ofici 
que va omplir d’imatges, obres de silleria i elements 
de decoració en pedra, que tots tenim presents quan 
visitem les gran catedrals, esglésies i ermites del 
nostre país.
L’oportunitat d’aprendre l’ofici li va venir per un 
programa d’Escola Taller de Vinaròs, l’any 1996 amb 
el projecte de  restauració de l’ermita de la Mare de 
Deu de la Misericòrdia, en el que es podia escollir 
entre els  mòduls de medi ambient, restauració 
paisatgística, obra i canteria. Fàtima va escollir el 
mòdul de canteria. Sense haver tocat mai una pedra 
es va llançar a l’aventura d’agafar les ferramentes, 
desconegudes fins llavors per a ella, quan que tot just 
sortia de la FP1 d’administratiu. 
En un primer moment, s’ho va prendre com una 
oportunitat de treballar, però poc a poc es va anant 
enganxant  a aquest aprenentatge. Conèixer els 
ordres arquitectònics i la seva dinàmica, va ser 
un descobriment que la va entusiasmar. A partir 
d’aquell moment va voler anar més enllà; aprendre 
a esculpir la pedra. El primer treball del que se sent 
orgullosa, és el de haver tallat a partir d’una pedra, 
una paleta d’obrer en dimensions reals.
Una altra obra de restauració en la que ha 
participat ha estat l’orla del rellotge del campanar 
de l’arxiprestal de Vinaròs, i ja com a monitora, 
en el Taller d’ Ocupació en la restauració de 
l’ermita de Sant Gregori. Una vegada finalitzat el 
projecte, va tenir la oportunitat de ser monitora 
de la Escola Taller de Restauració de l’ermita 
de la Mare de Deu de la Misericòrdia. Aquesta 
evolució professional, i alhora personal, al haver 
aconseguit passar d’alumna a mestra, li dona 
força per confiar que el futur li aporti noves 
oportunitats. 
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COORDINADORA DEL MENOR DEL BAIX MAESTRAT: 
PLAZA SAN ANTONIO, S/N - VINARÒS
Concejalía de Bienestar Social

Viatge cultural de primavera
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Lolín Bernat Chesa
Vinaròs, 2 de setembre de 1933

Vinarossenca, de petita va viure al carrer del Pilar, el pare 
dependent de la drogueria Arnau fins que es va independitzar  
obrint la espardenyeria de l’arrabal Socòs, quan Lolín tenia 11 
anys, i d’allà va sortir per casar-se amb Jose Moliner, d’ofici 
firaire, circumstància que va canviar la seva ordenada vida.
El canvi li va agradar molt, i es va acoblar de seguida a la 
nova vida, sense notar les diferències, tot i que aquestes 
òbviament existien. L’àmbit territorial de treball de la família 
era la regió valenciana, de Vinaròs a Gandia per la costa, i 
d’Utiel a l’interior. La primera vegada que el marit la va 
portar a Xàtiva, li va preguntar si estava molt lluny de 
Vinaròs. Li semblava que havia anat a l’altra part de món. 
La vida la feien en una casa que es muntava i desmuntava 
amb totes les comoditats que l’època i les circumstàncies 
podien oferir. Amb dos fills, dos xics i una xica, Loli, que 
ara viu amb la mare, el tema de l’educació no va ser cap 
problema. De petits, atenent que la ruta on s’havia de 
treballar ja estava prefixada, assistien a l’escola del lloc 
on paraven. Loli, tenia l’uniforme de les monges de la 
Consolació, i li servia per l’escola que aquesta congregació 
tenia en funcionament en els llocs on ells muntaven la 
fira. Al complir els 9 anys la van deixar a Vinaròs amb els 
avis, i es va quedar fins acabar els estudis en d’institut i 
es va traslladar a València per estudiar empresarials a la 
Universitat.
L’activitat firera va anant disminuït a partir de l’any 
1979, llavors van obrir la primera botiga de la plaça 
Sant Valent, primer, amb articles de jogueteria, i 
després, especialitzant-se en articles d’esport. Lolin 
es va quedar viuda l’any 98, des de llavors el que 
va començar amb una botiga dedicada a vendre el 
que ells més coneixien, s’ha ampliat a tres botigues 
gestionades pel fills.
Lolin gaudeix d’una plàcida jubilació, envoltada de la 
família, recorda els vells temps de firera, quan la gent 
que parla amb ella li diu  que “la calor la portaven 
els fireros amb els seus caixons”. Començaven les 
festes de Sant Joan i Sant Pere; les casetes de 
fusta desprenien un olor especial. 
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CRIS (Centre de rehabilitació i integració social): 
Tel. 964 40 05 87
Concejalía de Bienestar Social 
Gil de Atrocillo, s/n
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Mari Carmen Redó Solanilla
Vinaròs, 17 de novembre de 1961

Es va criar a casa de la seva tia materna, Conxa Solanilla, la 
modista, i del seu tiet Miquel, per haver mort la seva mare de 
part al neixer ella. Aquesta circunstancia va marcar la seva 
vida, al tenir dues families la pròpia, el seu pare Antonio “el 
del Blau” i dos germanes i les cosines que han estat com 
germanes.
El primer ensenyament el va rebre a les monges de la Divina 
Providéncia, en acabar va cursar el BUP al institut Leopoldo 
Querol, i va fer la carrera de dret a la Universitat a de 
Valencia (promociò 80-85). En acabar la llicenciatura va 
ocupar una plaça de secretaria judicial,durant tres mesos, 
tot i la falta d’experiència, va ser una experiencia molt 
positiva, donat que va entratr en contacte en el mon judicial 
i li va donar la oportunitat de conéixer als professionals. 
Aprofitant aquesta estada en el jutjat va rebre l’oferta de 
Felix Linares Vera, procurador dels tribunals, li va oferir 
compartir el seu despatx per treballar en assumptes de 
procuradoria. Es va col·legiar i va estar durant un any 
exercint la professió de la que li ha quedat un grat record 
per les persones que va conéixer i tractar. 
En l’ajuntament de Vinaròs es va crear la plaça de Técnic 
d’Administració General. Plaça en la que va exercir 
interinament durant dos anys. Al 1989 guanyava la plaça 
en propietat de Técnic d’administració General.
 Durant llargs períodes ha ocupat la plaça de Secretària 
de l’Ajuntament i actualment l’ocupa accidentalment 
substituint a l’actual secretari. Ha estat secretària 
amb els alcaldes Ramon Bofill i Jacinto Moliner, dins 
d’aquesta experiència ha viscut moment de molta 
tensió per circumstàncies de la pròpia responsabilitat 
profesional, i altres moments de molta satisfacció 
personal. 
Des de fa quinze anys té la responsabilitat en el temes 
jurídics  en l’àrea d’urbanisme i estructures. 
El treball en l’Administració pública i la gestió 
administrativa li agrada moltíssim i es sent respetada 
professionalment i volguda per tots els companys. 
Està casada amb Agusti Clavell Manera, company 
solidari en el seu projecte de vida, la máxima 
satisfacció per a ella es se mare d’un noi, Miquel,de 
23 anys, Clara de 21 i Gemma de 17 anys.  
Es considera una dona optimista i tolerant.
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AMICS (Agencia de mediación para la integración y la 
convivencia social): 
Punt de trobada: Conselleria de Benestar Social i Justícia
Ermita Sant Gregori
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Maria Miralles Bordes
Vinaròs, 18 de febrer de 1965

De pares vinarossencs, Maria és la gran de quatre 
germans. Va anar de petita al Grupo Sant Sebastià i 
després al Col·legi de l’Assumpció, i a l’Institut Leopoldo 
Querol.
De molt joveneta va anar a aprendre francès en un 
intercanvi a una granja de França. Era una explotació 
que tenia vaques lleteres, porcí i tota classe d’aviram. 
Un veterinari hi anava molt sovint i li va cridar l’atenció 
com tenia cura dels animals malalts, i tot el relacionat 
amb la seva tasca. Cada estiu repetia la experiència. 
Va ser llavors quan va néixer la idea de ser veterinària. 
El coneixement del francès li va permetre obtenir una 
beca  per estudiar el COU  al Lycée Espagnol de Paris.
Es va llicenciar a la Facultat de Veterinària de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.
Acabada la carrera va fer pràctiques a una clínica 
veterinària de Benicarló. En poc temps es van 
convocar les oposicions de Inspectors Pecuaris de la 
Comunitat Valenciana. Va guanyar la plaça de Sant 
Mateu, l’any 1989. Amb un altre veterinari tenia la 
responsabilitat del control de la ramaderia de tretze  
pobles de l’Alt Maestrat el que significava recórrer 
pobles i masies i conèixer la comarca, essencialment 
ramadera. Moltes vegades havia d’anar sola i 
sempre va trobar- se ben acollida, rebent molt bon 
tracte allà on requerien els seus serveis. Aquesta 
experiència li va donar l’oportunitat de tenir lligams 
i bons amics que encara conserva.
A l’ OCAPA  de Sant Mateu va estar 17 anys. En 
aquest període es va casar amb Andreu Criado i va 
tenir dos fills, Anna i Sebastià.
Des de l’any 2007 està destinada de manera 
definitiva a  l’oficina de la Conselleria d’Agricultura 
de Vinaròs des de la que es gestiona la ramaderia  
de nou pobles de la comarca del Baix Maestrat. 
La seva feina consisteix en la inspecció i control 
en els àmbits de la higiene i la sanitat animal, 
la seguretat alimentària i el benestar animal 
a les explotacions ramaderes, així com en 
el manteniment i administració del registre 
ramader i en la promoció de la modernització de 
les explotacions.  

VIN
ARÒS

CULTURAL
ASSOCIA

CIÓ

AMICS DE
1976

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge

27 1 2 3 4 5 6 7

28 8 9 10 11 12 13 14

29 15 16 17 18 19 20 21

30 22 23 24 25 26 27 28

31 29 30 31

INFODONA (Centro de asesoramiento a las mujeres):
 Tel. 964 45 64 52
Ajuntament de Vinaròs, c/ Muralla
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María Ángeles Pereda Fuente
Vinaròs, 20 de gener de 1963

Filla de pares burgalesos, residents a Vinaròs des de 
1961. Maria Àngels es la menuda de quatre germanes. 
Va anar a la Consolació, la secundària a l’Institut  
Leopoldo Querol, el decidir-se per estudiar secretariat 
la va fer tornar a la Consolació.
Durant els últims cursos del Secretariat va tenir 
la oportunitat de entrar a Radio Nueva, en el 
moment d’iniciar la seva activitat radiofònica. Maria 
Ángeles tenia 18 anys. Va exercir de locutora en els 
programes “Don musicón” i “El club del oyente”, i 
altres programes que al ser el principi de l’emissora,  
li va permetre ampliar coneixements fins arribar a 
elaborar els guions dels informatius, dels publicitaris 
i de tot el que comportava apropar la radio en  
directe a la vida dels vinarossencs. El programa 
“Siempre en domingo”, va ser contractat per radio 
Ulldecona que en aquell moment formava part de 
Radio Nacional de España. Maria Ángeles es va 
estar a Radio Ulldecona fins l’any 1990. Ja casada 
amb Javier, i mare d’un fill, es va plantejar un canvi 
en la seva vida; fer-se càrrec de la botiga de la 
família del marit.  
Els comerços de Vinaròs estaven associats a 
la PYMEC, d’àmbit provincial, aquesta entitat 
programava les campanyes promocionals, com la 
de Nadal. Els comerciants de Vinaròs van veure la 
oportunitat de formar la seva pròpia associació en 
defensa dels seus interessos i de promocionar la 
població.
Maria Ángeles, ha estat la primera dona 
presidenta de l’Associació de Comerciants de 
Vinaròs. El càrrec comporta molt de treball; 
2 campanyes anuals de “La botiga al carrer”, 
la campanya de Nadal i d’altres ocasionals de 
promoció, però se sent satisfeta perquè té 
el suport dels membres de la Junta, actuant 
tots de manera consensuada en benefici de 
l’Associació i de Vinaròs.
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MENJAR SOLIDARI. SAD: Servei Ajuda a Domicili
Teleasistència. 
Regidoria de Benestar Social
Plaça Sant Antoni, 19

Sortida cultural d’estiu

agost 2013
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Maria Fernanda Porres Forner
Amposta, 13 d’agost de 1947

Maria Fernanda, es de mare vinarossenca i pare ampostí. Té dos 
germans i una germana, ella és la gran i per tant una mica feta a la 
responsabilitat familiar. Esta casada amb Joaquin Valldeperez, té  
tres fills, dos nois i una noia, i 6 nets.
La vocació d’estudiar lleis li ve de família. Advocats han estat, l’avi 
patern, el pare i un germà. En el moment de començar el pre-
universitari ja apuntava cap aquesta professió. No obstant, per 
circumstàncies no previsibles, va exercir de professora de llengua 
a l’institut d’Amposta, Ramon Berenguer IV. Durant cinc anys la 
seva vocació va quedar en suspens. En aquest període va conèixer 
al que serà el seu marit, company, Joaquin Valldeperez, professor 
de tecnologia en el mateix institut. 
Es van casar a Poblet i van instal·lar el domicili a Vinaròs. El 
primer any de casada va tenir un fill, però acostumada a treballar 
va començar a pensar de què podria treballar a Vinaròs. La gran 
oportunitat li va arribar quan es va matricular per estudiar 
Dret a la UNED, creada aquell mateix any 1972, estant ja 
embarassada del segon fill. Va tenir la sort de tenir professors 
que estaven a la judicatura per assolir una excel·lent formació 
teòrica i pràctica que compaginava treballant dos tardes 
per setmana al despatx del pare. Tot aquest bagatge li va 
permetre, tant aviat va obtenir la llicenciatura, obrir el  
primer despatx portat per una dona a Vinaròs.
 Es va especialitzar en la branca civil i penal. Considera 
que la professió d’advocat és molt difícil, genera molt 
d’estrés a causa d’haver de tenir molts fronts oberts; la 
maquinària burocràtica, els terminis, i moltes vegades la 
incomprensió dels propis clients que esperen més del que 
una professional pot donar; no ser Déu per arreglar-ho 
tot, però lluitar per la llibertat, la justícia i la defensa del 
dret de les persones li ha aportat grans satisfaccions.  
Durant 6 anys ha estat membre de la Junta de Govern 
del Col·legi d’Advocats de Castelló i elegida presidenta de 
l’Associació d’ Advocats del Baix Maestrat.  
Avui, Maria Fernanda, degut a una malaltia que la 
impossibilita per exercir la professió, se li ha concedit la 
invalidesa absoluta, no obstant, considera meravellosa  
la seva professió, només comparable a la de metge. 
Tots els valors que Maria Fernanda ha defensat al 
llarg dels anys en l’exercici de l’advocacia, els veu  
reflectits en la continuïtat del seu despatx sota la 
direcció de la seva sòcia, l’advocada Maria José 
Comes.
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Tardor

RESCATADO-2 (Asociación de ayuda al drogodependiente): 
Tel. 964 45 32 91 - 635 37 96 09

Sopar de lluna plena
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ADEPA - COCEMFE (Agencia para la defensa y promoción 
de la accesibilidad): Tel. 695 903 180
C/ Juan Giner Ribera
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Toñy Miralles Ayora
Vinaròs, 9 de maig de 1966

De pares vinarossencs, i de quatre germans Toñy és 
la petita. Vivia al camp, a la partida d’Aiguaoliva. Es va 
quedar sense pare als dos anys, i als set, quan es va 
casar la seva germana gran, va anar a viure a casa 
seva, al carrer Costa i Borràs. Tenia molt clar que no 
volia continuar estudiant. Tere, la seva germana, ja 
tenia la perruqueria. Axí va començar la seva passió per 
l’estilisme. 
Per Toñy, la perruqueria és molt més que pentinar 
tallar i tenyir, és la recerca de la innovació. Com ella 
diu, caminar pel carrer es veure caps i valorar com ella 
tractaria l’imatge d’una persona aplicant-li el seu estil 
personal.
La perruqueria li dona una sensació de plenitud per la 
relació amb les persones que són més que clientes. 
Podria estar hores treballant sense mirar el rellotge. 
Ha participat desinteressadament en desfiles en 
benefici dels estudiants pel viatge de fi de curs. Fa 
uns anys en motiu del dia de “La Moda al Carrer” 
participava pentinant models professionals. Ara fa 
desfiles casi per demanda de les pròpies clientes que  
desitgen ser models per unes hores dels dissenys de 
perruquera sorgits de les mans creatives de Toñy i 
el seu equip. A part de pentinar-les i maquillar-les, 
en la perruqueria els hi fan les fotografies perquè la 
confiança en el tracte propicia que es desenvolupi 
més l’espontaneïtat de les models. 
Toñy es membre de la Comparsa “Pensat i Fet” 
des de fa 17 anys.  Es una lectora compulsiva. Li  
agraden les obres d’actualitat, estar al dia de el 
que es publica. Es mare de dos filles, campiones 
autonòmiques durant els últims cinc anys de 
patinatge artístic, a les que fa els dissenys dels 
vestits que porten en els campionats.



Felisa Vives Sabaté
Morella, 17 de gener de 1928

Vinarossenca des de 1932, els pares morellans. La 
segona de quatre germanes. Va anar a l’escola al 
grup de Nostra Senyora de la Misericòrdia. 
Es va casar l’any 1942, amb Emilio Arnau Prades, 
de transports “Batet”. Emilio Arnau sempre havia 
estat transportista, fins que Felisa, que no volia que 
el marit estigués massa temps fora de casa, tenint 
com tenien tres fills, li va suggerir que obri’s una 
autoescola per ensenyar el que ell més sabia fer; 
conduir vehicles. 
 Volent col·laborar amb el marit Felisa es va  
haver de treure el títol de directora i professora 
d’autoescola. Per poder accedir a la titulació 
tenia de estar en possessió del permís de conduir 
autobusos i camions. L’any 1966 es va examinar 
a Castelló. Entre els vehicles que va haver de 
comprar l’autoescola Arnau per ensenyar a 
conduir, va estar un autobús. La compra es va 
efectuar a Castelló, i Felisa el va conduir des de la 
capital fins a Vinaròs.
  Fins l’any 1969 que es va crear la Direcció 
General de Tràfic, les competències d’aquest 
sector corresponien a Industria. Per poder 
convalidar els títols Felisa i el seu marit van 
haver d’anar a fer uns cursos a Madrid. Al  ser 
l’única dona del grup que va aprovar, el títol de 
professora i directora d’autoescola el va rebre  
en mà del Director General de Tràfic.
Ser professora d’autoescola va ser una feina 
que va fer molt a gust. Felisa ha ensenyat a 
conduir a tres generacions, moltes dones de 
Vinaròs i també d’altres pobles, inclús dones 
de fora que venien a estiuejar i aprofitaven per 
aprendre a conduir, preferien rebre les lliçons 
pràctiques d’una altra dona. 
Es va jubilar als 69 anys, encara que ho va fer 
a contracor perquè mai el treball li va ser una 
càrrega. El naixement d’una neta li va servir 
de distracció. El matrimoni Arnau té tres nets 
i una neta, també un besnét i una besnéta. 
L’autoescola Arnau es va tancar l’any 1999, 
per motiu de la jubilació d’Emilio Arnau.
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ASOCIACIÓN POR MÁS VIDA: 
Bienestar Social, Plaza San Antonio - Vinaròs

Dia 29 Nit de la Cultura: Atorgament dels premis: 
Ayguals, de narrativa; Borràs Jarque, de història;
i Puig Roda, d’ aquarel.la
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hivern

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE: 
Tel. 964 450 082 - 900 58 08 88
Conselleria de Benestar Social i Justicia

L’Associació Amics de Vinaròs us desitja un Bon 
Nadal  i millor Any Nou 2014
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c/ Sant Ramon nº13
Tel. 964 45 27 08

12500 VINARÒS (Castellón)
e-mail:info@amicsdevinaros.com
http://www.amicsdevinaros.com

amicsdevinaros.blogspot.com

Projecte realitzat per Conxita Solans

Maria Fernanda Porrés Forner Tony Miralles Ayora Felisa Vives Sabaté

Anna Fibla Pauner Cinta Barberà Redó Fàtima Oliver Juan

Lolín Bernat Chesa Mari Carmen Redó Solanilla Maria Miralles Bordés Maria Àngeles Pereda de la Fuente

Yvonne Beltrán Gasia

María Fernanda Porrés Forner Toñy Miralles Ayora Felisa Vives Sabaté


