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Mª José Aguirre Piñana
Mª José Aguirre va nàixer l’any 1950. Va passar la seua infància a la casa familiar 
al carrer Sant Francesc i va cursar els seus primers estudis al col·legi de la 
Consolació. Posteriorment, va estudiar secretariat i idiomes i amb només 19 anys 
va entrar a treballar a l’Ajuntament de Vinaròs, en el departament de Secretaria, on 
encara continua. “En aquella època, al consistori només treballàvem deu persones 
i la majoria eren veterans. Al poc d’entrar jo, ja van començar a entrar més joves. A 
finals dels anys setanta i amb la democràcia, l’Ajuntament va començar a crèixer 
fins convertir-se en el que és avui en dia, amb quasi tres-cents treballadors, entre 
funcionaris i laborals”, rememora Mª José Aguirre. En l’aspecte personal, va conèixer 
Argimiro Seva, jugador del Vinaròs C.F i es van casar l’any 1972. “Haviem de marxar 
a viure a Barcelona perquè el va fitxar el Barça però feia poc temps que havia faltat 
el meu pare i jo vaig voler quedar-me a Vinaròs, amb la meua mare. Argimiro va 
renunciar a la seua carrera deportiva per estar aquí”, reconeix. El matrimoni va 
tindre quatre fills -Mª José, Argimiro, Carlos i Oscar-  i a l’hora de combinar vida 

professional i familiar, MªJosé assegura que “he tingut molta sort perquè ma mare m’ha ajudat molt i el meu 
home s’ha fet càrrec sempre dels fills, coordinant els nostres horaris laborals”. Amb una vida marcada per 
l’esport, ha practicat básquet,  tennis i en l’actualitat caminar s’ha convertit per a ella en una necessitat: “tots 
els anys faig un tram del Camí de Santiago”, explica. L’any 2015 serà el de la seua jubilació i s’ho planteja 
com un temps per a disfrutar de les seues aficions i dels seus nets. “Guardo un record molt bo de tots els 
alcaldes amb els que he treballat. Cadascú diferent, però en tots m’he portat molt bé”, recorda.  Avui en dia, 
és la funcionària municipal en actiu més antiga de tota la província.
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Marcela Barbé Beltrán
Marcela Barbé transmet alegria de viure i passió per la feina que 
desenvolupa com a regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Vinaròs. Si ha de triar una paraula per a descriure la seua infància ho fa 
dient que va ser ‘molt feliç’ i recorda els dies d’escola al ‘Grupo de Baix’ 
i els jocs a l’entorn del Passeig Marítim. La seua joventut va transcòrrer 
estudiant a l’Academia Almi i a les classes de tall i confecció.  Als 21 anys 
es va casar amb Bartolomé Ayza, més conegut per tots com Alberto, a qui 
havia conegut sent dama de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere. Van 
tenir dos fills: Igor i Noemí. Anys després, tots van treballar junts en un 
local d’oci: “aquella experiència ens va enfortir encara més com a família”, 
recorda Marcela. 
La seua arribada a la política va ser casual: “el polític era el meu home, no 
jo, però em van proposar formar part de l’executiva local del Partit Popular 
i em vaig afiliar l’any 1999”. Marcela Barbé ocupa el càrrec de regidora 
de Benestar Social des de l’any 2011. “Treballar per als altres, escoltar 
les diferents problemàtiques i esforçar-me per trobar solucions ha omplit 
la meua vida en els últims anys. Dedico a la Regidoria i a l’Ajuntament 
tot el temps del qual disposo i ho faig amb satisfacció”. La posada en marxa 

del menjador social que es gestiona amb Cáritas i l’apertura del Centre del Dia i futura construcció de la 
residència per a la tercera edat són les fites més importants que, considera, s’han portat a terme en el temps 
en què ha ocupat la Regidoria. 
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Juanita Bover Rios
Juanita Bover va nàixer a Vinaròs fa 71 anys. Recorda la seua infància 
a la Raval de Càlig, jugant al carrer i amb les seues tres germanes: 
“sempre hem sigut una pinya”, afirma. Molt activa des de ben jove, 
va treballar de recepcionista a l’Hotel MontSant Joan i fins tot es 
va dedicar a donar classes de gimnàstica. Es va casar amb Enrique 
Adell i, des d’aquell moment i amb els seus fills Enrique i Juan, 
el va acompanyar sempre en els diferents projectes professionals 
que va empendre. El que li ha reportat més satisfaccions i s’ha 
acabat convertint en la forma d’entendre la vida de la seua família 
ha sigut Radio Nueva, l’emissora local de la qual es van fer càrrec 
en els anys vuitanta i l’espirit de la qual es manté com a emissora 
associada en SER Maestrat i 40 Principales-Radio Nueva.  Bressol 

de periodistes i de programes recordats per tots, altaveu únic durant molt de temps per als agents socials i 
polítics i referència informativa durant dècades, Radio Nueva ha marcat un abans i un després en els mitjans 
de comunicació de la comarca i per això Juanita insisteix en què “la ràdio m’ha omplit molt  i, tot i no tindre ja 
tantes responsabilitats, continuo venint perquè no entenc el dia a dia sense l’emisora”. Tot i haver de fer front 
a durs moments,  com la mort del seu home, Juanita assegura que “la vida és molt bonica i hem de valorar 
allò que tenim i continuar endavant sempre”.
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Inma Castell Reverter
Inma Castell conserva intacta l’expresió de la xiqueta xarradora i 
inquieta que va ser.  Sempre present també el somriure obert, idèntic al 
que mostrava l’any 1997, quan va ser reina de la Fira i Festes de Sant 
Joan i Sant Pere. Parla depressa, condensant al màxim la informació 
en el mínim d’extensió. Es nota que és periodista i que, com en la 
majoria dels casos, ho va ser per vocació.  Va nàixer l’any 1980 i va 
estudiar al Col·legi Consolació i al dos instituts de Vinaròs i va encetar 
els seus divuits anys marxant a Barcelona, per estudiar Periodisme a 
la Universitat Autònoma. Defineix aquells anys com “una oportunitat 
per conèixer gent molt diferent i viure experiències molt enriquidores”. 
En acabar la carrera, va començar de seguida a treballar en diferents 
projectes. Ser cap de redacció del Setmanari Vinaròs  i corresponsal de 
El Periódico Mediterráneo van ser les seues primeres responsabilitats 
professionals importants. Posteriorment, es va incorporar a la redacció 
de la secció d’Economia del Mediterráneo a Castelló, fins arribar 

a ser la cap de la secció de Comarques, càrrec que encara ostenta en 
l’actualitat. “Com ja havia sigut corresponsal, em vaig marcar com a repte motivar-los i fer que la secció 
respirés il·lusió.  Avui crec que ho he aconseguit, amb l’ajuda dels meus companys, i em sento molt orgullosa”. 
Tot i viure a Castelló,  Vinaròs està molt present en la vida d’Inma: “Vinaròs té molta personalitat  i això es 
nota si el comparem amb altres pobles de la província, som capital i vivim cap a fora, amb els avantatges i 
inconvenients. I jo no puc estar més de 10 dies sense passejar pel poble, és una necessitat vital”, assegura.
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Mariló Farga Artiga
La vida de Mariló Farga està unida al forn de pa de la seua família. Històric 
establiment que ha perviscut al pas de quasi dos segles i que es manté, 
omnipresent, en el recorregut qüotidià dels vinarossencs, just davant de 
l’església Arxipresal i l’Ajuntament. “Per la panaderia hem vist passar 
generacions i generacions de clients, hem compartit alegries i penes i, en 
definitiva, hem viscut el dia a dia de Vinaròs”, afirma Mariló.  Va passar els 
primers anys de la seua infantesa al carrer Sant Francesc però, en el moment 
en què els seus pares es van fer càrrec del negoci familiar ja es van instal·lar 
a les plantes superiors del forn.  Filla única fins els onze anys, Mariló recorda 
que “els meus pares sempre van estar molt pendents de mi i participava amb 
ells de tot el que feien perquè sobre tot el meu pare era molt polifacètic”. 
Posteriorment, va estudiar Magisteri però, en acabar la carrera, va tornar 
a Vinaròs i va seguir treballant al forn. “He disfrutat molt de treballar de 
cara al públic i de mantenir els productes de pastisseria que sempre s’han 
fet a casa i que els clients ens continuen demanant”. Mariló es va casar 
amb Toni Llorach i va tenir dos fills, Laia i Marc. En l’actualitat, segueix al 

capdavant del forn, juntament amb els seus germans Quico i Laura. A no 
molt llarg termini, es planteja “poder disfrutar de més temps lliure amb el meu home, ja que 

sé que deixo la panaderia en bones mans” i assegura que haver-se convertit en iaia “és una de les experiències 
més gratificants que he tingut. Amb els nets estem vivint una segona joventut”, afirma amb els ulls riallers. 
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Rosa Mª Ferré Sancho
Rosa Mª Ferré va nàixer a Alcanar l’any 1968 i va passar 
la seua infància a aquesta localitat. Ja des de ben menuda, 
li agrava la perruqueria i passava les vesprades a un 
establiment del carrer Alcalde Sanmartí, mirant com es feien 
pentinats. Recorda que, de ben menuda, era una tradició 
vindre a Vinaròs per Sant Joan i Sant Pere i passejar per la 
fira i defineix com “un dels moments més feliços de la meua 
vida” el naixement de la seua germana, quan tenia trezte 
anys. L’any 1991 es va casar amb Vicent Ferrer i va vindre 
a viure a Vinaròs. “Em vaig adaptar perfectament des del 
principi”, diu Rosa Mª que ha participat activament en el 
Carnaval -sent fundadora de la comparsa Depressa i Corrents 
i reina- i col·laborant en nombrosos actes organitzats per 
l’Ajuntament, per formar part el seu marit de la Brigada 
Municipal. En l’aspecte professional, Rosa Mª treballa com 
a perruquera a l’establiment ‘Nova Linea’ i assegura que “la 

meua faena m’agrada  i em satisfà molt el tracte directe amb les clientes”. Mare d’un fill de vint anys, Vicent, 
recorda que “ja porto quasi més de mitja vida aquí tot i que sempre dic que a Alcanar no me’l toquen, estic 
molt a gust a Vinaròs”.
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 Marian Fonellosa Torres
Marian Fonellosa es defineix com a “vinarossenca de soca-rel”. Va ser 
alumna del col·legi Divina Providència i passà per les aules d’Agustín 
Comes per acabar fent Magisteri a Castelló. Posteriorment, va completar 
els seus estudis amb la llicenciatura d’Història. Els primers anys de 
mestra els va passar al Baix Aragó, on encara conserva lligams d’amistat, 
fins a arribar a Vinaròs, on va impartir classes al CEIP Assumpció i 
al CEIP Manuel Foguet, del qual va ser directora des de 1984 a 1998. 
Donar classes d’Història als dos instituts de Vinaròs va ser el seu 
següent comés professional, fins la seua jubilació. L’Ajuntament de 
Vinaròs va encarregar Marian Fonellosa la tasca de ser directora del 
Diariet, des de l’any 2004 al 2011: “sempre he sigut molt aficionada 
a la redacció de notícies i he guardat retalls del Diariet tota la meua 
vida. Per això, vetllar perquè cada setmana, el Diariet estigués a punt, 
va ser molt satisfactori. Guardo molt bon record del número especial 

que vam preparar amb motiu dels 50 anys del Diariet, l’any 2007”. En 
l’actualitat, Marian Fonellosa segueix estudiant, col·laborant en projectes culturals i 

viatjant: “sempre hem de seguir aprenent”, destaca. 
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Mª Carmen Lázaro Comes
Mª Carmen Lázaro va nàixer l’any 1944 a Vinaròs. Va cursar els seus 
estudis al Grup de Baix i a l’Acadèmia Vidal.  Posteriorment, es va 
traslladar a Barcelona on va acabar el Batxillerat i va accedir a la 
Universitat, per estudiar Ciències Físiques. Què porta a una jove de 
Vinaròs dels anys 60 a estudiar una carrera tan poc usual, sobre tot 
per a les dones de l’època? Mª Carmen Lázaro rememora que “vaig tenir 
una professora d’aquesta matèria que em va agradar moltíssim i, com 
a casa meua mai em van imposar res, vaig fer el que em va semblar 
millor per a mi”. A més, la carrera li va permetre desenvolupar la seua 
vocació: la docència. “Des dels 12 anys, ajudava el meu tio, Agustín 
Comes, donant classes els estius. En finalitzar els estudis, vaig tornar 
a Vinaròs, ja com a mestra al Liceo Quijote”, explica. L’any 1977 va 
començar a donar classe a l’institut Leopoldo Querol, on va treballar 

fins la seua jubilació, l’any 2008.  La seua feina com a professora li ha reportat moltes 
satisfaccions: “a les classes no aprenen només els alumnes, sinò també els mestres. He tingut molt bons 

estudiants que m’han ensenyat molt”, assegura. Ara, gaudeix de la jubilació de forma activa i s’emociona 
recordant les dues persones que han marcat la seua vida: “la meua mare i el meu tio, per la seua manera de 
saber encarar la vida i ser exemples de voluntat i esforç”.
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MENJAR SOLIDARI. SAD: Servei Ajuda a Domicili

Teleajuda. 

Regidoria de Benestar Social

Plaça Sant Antoni, 19



Pepín Miralles Albiol
Pepín Miralles -o Doña Pepita, com encara la criden aquells que van 
ser els seus alumnes- va nàixer a Vinaròs l’any 1938. Va estudiar 
Batxillerat i Magisteri per lliure i només convertir-se en mestra, 
l’any 1960, va tindre Castellfort com a primera destinació. La van 
seguir Portell de Morella, on la va acompanyar el seu home, Héctor 
Esparducer, amb qui s’acabava de casar,  i Cervera del Maestre. Llocs 
on assegura “vaig ser molt feliç, em van permetre aprendre molt 
com a mestra i on encara conservo moltes amistats”. Finalment, va 
aconseguir la destinació definitiva al col·legi Misericòrdia de Vinaròs 
on va romandre fins la seua jubilació en 1998. Per les classes de 
Doña Pepita, que va fer sempre 1er i 2n d’EGB i Primària, han passat 
generacions i generacions de vinarossencs. Ella recorda que “he vist 
com han canviat molt els sistemes d’ensenyament, donàvem cursos 
difícils però sempre hem intentat fer-ho el millor possible amb els 

alumnes”. En l’aspecte personal, li ha agradat sempre la lectura i les labors i amb el 
seu home compartia aficions com la pertinença a l’Orfeó Vinarossenc -del qual encara és secretària-. En 
l’actualitat, viu entregada en ajudar la seua filla Marta -també mestra- amb els seus nets: “els xiquets t’ajuden 
a tirar endavant, és una recompensa vore’ls créixer”, assegura Pepín Miralles. “M’agrada molt quan em paren 
pel carrer i em saluden antics alumnes. Alguns és impossible reconéixer-les, altres tenen la mateixa careta 
que quan eren menuts”, diu somrient.

SETEMBRE 2015
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Mary Carmen Penabad Millán
Mª Carmen Penabad va nàixer a Paris en plena guerra civil, filla de 
pares provinents de Galícia en el exili. Acabada la guerra, i amb la seua 
mare ja vídua, van tornar a Espanya, establint-se primer a Sevilla i, 
després, a Barcelona. Allí, ja de ben menuda, ajudava una veïna que 
cosïa sostenidors i va tenir el convenciment que “volia ser corsetera”. 
Molt jove, va començar a treballar a un establiment de Barcelona, on va 
aprendre a cosir tot tipus de peces de corseteria. Amb el seu futur marit 
va visitar Vinaròs  perquè hi tenien uns amics i van decidir casar-se 
i traslladar-se a la localitat , per obrir aquí una fàbrica de corseteria 
i un establiment de venda al públic, era l’any 1959. La Corseteria Mª 
Carmen acumula, per tant, cinquanta-quatre anys d’història i per ella 
han passat generacions i generacions de vinarossenques. “He oferit 

sempre una atenció totalment personalitzada per a cada clienta”, comenta 
MªCarmen. Aquesta inquietud per satisfer les seues clientes trascendeix del merament estètic 

perquè, tal i com ella mateixa reconeix “el pit és un element fonamental de la feminitat i de la vida d’una dona, 
que pot guanyar molta seguretat amb ella mateixa cuidant-lo”. Per això, ha atés moltes dones amb operacions 
de pit, ha fabricat faixes i elements ortopèdics i continua fent-ho perquè admet que “moltes clientes continuen 
volent que jo les atenga”. La seua filla i la seua neta estan ara al front de la corseteria i veu amb goig com els 
seus besnéts, Jordi i Balma, corren ara per l’establiment. “He atés mares, filles i netes i he intentat fer-ho el 
millor possible”, afirma MªCarmen.  Segur que moltes dones de Vinaròs hi donen fe. 
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Gemma Redó Ferre
Gemma Redó es defineix com a “vinarossenca de tota la vida, 
neta del Tio Mosco”. L’escenari del seus jocs infantils va ser 
el rovellet de l’ou de Vinaròs: el carrer Sant Joan -on va viure 
fins els sis anys- i la Plaça Parroquial. Va estudiar al col·legi 
Divina Providència i a l’institut Leopoldo Querol. A Castelló va 
cursar Magisteri però mai ha exercit la docència sinò que, ja 
des de l’inici, tenia clar que volia dedicar-se a ajudar a xiquets 
en risc d’exclusió social. Per això, i des de molt jove, es va 
integrar en diverses associacions dedicades a treballar amb 
xiquets i joves de famílies desestructurades que estaven sota 
la tutela de l’aleshores Instituto Nacional de Asistencia Social. 
Posteriorment, amb la transferència de les competències 
en matèria de Benestar Social a la Generalitat Valenciana, 
Gemma va formar part d’una generació de professionals que 
va lluitar per “aconseguir canviar el concepte d’assistència 

social, i fer que no sigués un acte de beneficiència sinò ajudar als 
joves a reintegrar-se i a mantenir els seus drets”, conta. Gemma Redó va ser la primera 

directora de la Residencia Comarcal Baix Maestrat, obrint aquest recurs a la societat vinarossenca i comarcal 
i implantant noves eines com el primer programa d’acolliment familiar, un protocol de coordinació entre 
diferents administracions o la Coordinadora del Menor del Baix Maestrat. En l’actualitat, treballa en la secció 
de Família i Adopcions de la Direcció Territorial de la Conselleria de Benestar Social. Es defineix com a “molt 
eclèctica i activa” pel que fa a les seues aficions i afirma, sense dubtes, que “vull viure a Vinaròs i sempre he 
intentat treballar per millorar els recursos socials del meu poble”.

NOVEMBRE 2015
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Irene Vaquer Puigcerver

Irene Vaquer va nàixer a Vinaròs l’any 1971. La seua infància està 
marcada per l’activitat professional dels seus pares -fundadors de 
l’agència de la publicitat Publivaquer- i l’afició per la muntanya. 
“El meu pare ens va transmetre la part creativa i la meua mare, la 
pràctica” afirma. Va estudiar Disseny Industrial a l’Escola d’Arts i 
Oficis de València i en acabar va entrar a treballar al departament 
de disseny de l’empresa de mobles Antaix, a La Sènia. Fins que l’any 
2005, amb la jubilació dels seus pares, va decidir donar un canvi a 
la seua vida i fer-se càrrrec de l’empresa familiar. “Publivaquer és 
una empresa amb una llarga trajectòria i referent comarcal en el 
món de la publicitat però avui en dia cal reinventar-se i tinc el repte 
de mostrar la nostra clara aposta pel disseny i per projectes que 
sempre tenen en compte les necessitats dels clients” comenta Irene. 

La creativitat continua sent part fonamental de la vida d’Irene que assegura “cal 
mantenir sempre eixe punt infantil que t’impulsa a aprendre de tot i desenvolupar l’esperit artístic”. 

Defineix Vinaròs “com un bon lloc per a viure, obert i capdavanter en l’aspecte comercial, social i cultural i 
amb molt de moviment que hem de mantenir entre tots”.

DESEMBRE 2015

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ADEPA-COCEMFE 

(Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad)

Tel. 695 903 180  -  C/ Juan Giner RiberaVIN
ARÒS

CULTURAL
ASSOCIA

CIÓ

AM
ICS DE

1976

VIN
ARÒS

CULTURAL
ASSOCIA

CIÓ

AMICS DE
1976

Presentació Mare Nostrum
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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
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