
NOTA DE PREMSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS 

 

Amics de Vinaròs celebrarà el 2013 l'Any Febrer de la Torre 

 
El descendent de la saga familiar, Antonio Febrer de la Torre, que ha estat a la 
presentació, col·laborarà en la iniciativa 

Presentat el nou número de Fonoll i l'espai museístic de peces etnogràfiques de 
l'entitat 

 

Amics de Vinaròs ha presentat 
avui les activitats que prepara 
per als pròxims mesos i que 
s'emmarcaran en l'anomenat 
Any Febrer de la Torre. L'entitat 
ha pres com efemèride 
significativa el tres-cents 
aniversari del naixement de 
Pasqual Febrer de la Torre, que 
està considerat com un dels 
membres més destacats d'aquest 
llinatge històric de Vinaròs. Els 

Febrer de la Torre compten en la seua genealogia, entre d'altres, amb el primer alcalde 
de la localitat, Joan Baptista Febrer de la Torre, amb càrrec atorgat per Felip V. Un altre 
nom destacat és Manuel Febrer de la Torre, diputat i brigadier, que va formar part de 
la cort d'Isabel II i va constituir una influència clau per a la consecució de projectes que 
van transformar el Vinaròs de finals del segle XIX, com la construcció del port. Tal com 
assenyalava José Luis Pascual, president d'Amics de Vinaròs, "n'hi ha prou amb 
aprofundir una mica en la història d'aquesta família per adonar-se que la seua 
influència s'estén més enllà de l'àmbit local". Dins dels actes previstos per 
commemorar l'any Febrer de la Torre, figura un cicle de conferències en què es 
tractaran qüestions com l'art de la Il·lustració, genealogies il·lustres de Vinaròs o com 
evolucionen les publicacions periòdiques i els llibres de l'època. També s'estan 
preparant exposicions dedicades a mobiliari i ceràmica del segle XVIII. El nucli central 
d'aquests actes es centrarà en els mesos de setembre i octubre, al voltant de la 
celebració de la Carta Pobla. 

 
Antoni Febrer de la Torre i Bertran, Marquès de Gironella i Saudín, descendent i 



representant de la Casa de Febrer de la Torre, ha assistit a la presentació i ha mostrat 
"l'agraïment de la meva família, així com l'orgull que suposa participar en aquests 
actes”. Febrer de la Torre, que va prendre consciència del bast patrimoni històric que 
acumulaven els seus avantpassats a través d'un llibre escrit per Manuel Febrer de la 
Torre, ha investigat sobre les vicissituds de les propietats dels seus avantpassats i serà 
l'encarregat de pronunciar una conferència, en el marc de les jornades, en què 
s'explicarà, entre altres qüestions, perquè la família va abandonar Vinaròs. 
 

D'altra banda, Amics de Vinaròs ha presentat el número 12 de la Revista Fonoll. La 
seua directora, Helena Román, ha explicat que, entre els seus continguts, destaca "la 
primícia que suposa l'article redactat per Josi Ganzenmüller i Alfredo Gómez on es 
parla d'Ana Kadova, la primera pel·lícula que es va rodar a la nostra comarca, fa cent 
anys ". La revista compta amb les seves seccions habituals: Dossier de Patrimoni, 
dedicat a l'any Febrer de la Torre, Vinarossencs fora muralla amb Isaïes Vinaròs Oliver 
com a protagonista i la recepta de cuina recollida del receptari de Ayuals de Izco. 
També trobem un conte de Nadal redactat per Rebeca 
Querol, un article sobre la figura d'Antoni Sendra, a 
càrrec d'Alfredo Gómez, entre d'altres i articles d’Arturo 
Oliver i David Gómez Mora sobre diverses qüestions 
històriques. Els socis de l'entitat poden passar a recollir 
la publicació, de manera gratuïta, a la seu social del 
carrer Sant Ramon 

Des d’ Amics de Vinaròs s'ha volgut també donar a 
conèixer el petit espai museístic habilitat a la planta 
superior de la seu social, en el qual, a falta d'un museu 
municipal, romandran dipositades les diferents peces 
etnogràfiques que composen el fons de l'associació i 
que provenen, en molts de casos, de donacions. 

 

 

 


