NOTA DE PREMSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS

Amics de Vinaròs segueix rebent valuoses donacions
Una làpida i diversos llibres passen a augmentar els fons de l’entitat
L'Associació Amics de Vinaròs ha rebut,
en les últimes setmanes, noves i
interessants donacions que passen a
engrossir els seus fons i a estar a
disposició de socis i interessats, per a la
consulta. Una de les donacions és la de
làpida que dóna compte de la mort de
l'ex alcalde de Vinaròs, Àngel Dozal, el
1888. La placa, que es trobava
Instal·lada a la casa de Dozal, va passar per diverses peripècies fins aparèixer, gairebé
de forma casual en un altre immoble. Ha estat donada a l'entitat per part de la família
Ramos.
D'altra banda, l'entitat ha rebut un lot
de llibres antics, pertanyents a la
família Velilla-Marzà, entre els quals
s'han

localitzat

exemplars

molt

valuosos, no tant pel seu valor
econòmic sinó per la seua curiositat. És
el cas d'un tractat mèdic manuscrit,
obra del doctor Román Vizcarro, amb
el

títol

Compendio

de

Medicina

doméstica dedicat a la comunitat de religioses de la Divina Providència de Vinaròs,
amb la finalitat que poguèssen realitzar els seus propis diagnòstics i procurar el
corresponent remei , en estar en aquell moment regides per l'ordre de clausura. Altres

dels llibres que destaquen en la donació són una edició alemanya del segle XVII, amb
portada manuscrita i resta de paginació en estil
gótic. A més d'una primera edició de la Historia
de España del Pare Mariana de 1854 i un Atles
de batalles de 1860. Tal com destacava el
president d'Amics de Vinaròs, José Luis Pascual,
"són cinc exemplars extraordinaris, que ens
donen una prova de les importants biblioteques
amb les quals va comptar Vinaròs en el passat".
Pascual agraïa que "molts veïns pensin en la nostra entitat com a dipositària d'aquests
objectes, que són mostra del nostre patrimoni local i de la nostra història".

