NOTA DE PRENSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS

Amics de Vinaròs lliura el Premi Manuel Foguet de divulgació a
Joaquín Simó
En reconeixement a la seua tasca recopiladora de material gràfic que s’ha
convertit en testimoni directe del Vinaròs de l’últim segle
El Sopar de Lluna Plena celebrat, com
cada any, per l’Associació Cultural Amics
de Vinaròs, va ser l’escenari en què es va
fer lliurament del VIé premi Manuel
Foguet de Divulgació a Joaquín Simó
Federico. Des de l’entitat, es reconeix així
la gran tasca realitzada per Simó que ha
dedicat gran part de la seua vida a
recopilar i elaborar un arxiu fotogràfic
composat per més de 22.000 documents i que s’ha convertit en testimoni dels últims
cent anys a Vinaròs. A més, també es destaca la disponibilitat mostrada sempre per
Joaquín Simó, per a cedir el material a qui li ho ha demanat i en exposar‐lo
públicament a l’Arxiu Municipal i a la Fundació Caixa Vinaròs.
Simó agraïa el premi i dedicava a la seua
dona i la seua família “tot el que he fet”. Per
part del president de l’Associació Cultural
Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, hi havia
un record a “temps passats que ja no
tornaran” i insistia en “l’extrema generositat
de Joaquín que no ha negat mai a ningú cap
foto” i destacava que “gràcies a ell, quedarà
constància de moltes imatges del Vinaròs d’abans que, si no, s’haguèssen perdut”.
L’alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, recordava que “per a tots, Joaquín és i seguirà
sent sempre Joaquinet el del Pòsit, una persona entranyable, que es fa estimar i a qui
reconeixem la feina que ha fet”.
Prèviament al lliurament del premi, es realitzava una subhasta de dos caixes de peix,
on acompanyat per Andrés Albiol “Andrus, Joaquín Simó recordava els seus temps al

Pòsit de la Comfraria de Pescadors. També es va projectar un vídeo, realitzat per
Fernando Romillo, on es feia un repàs a tota la trajectòria vital de Joaquín Simó i la
seua implicació en diferents facetes: festiva, cultural, artística, política. Els Tigres del
Servol van ser els encarregats d’amenitzar musicalment la vetllada.
El Sopar de Lluna Plena es va celebrar als porxos de l’Ermita de la Misericòrdia, amb
presència de socis i amics de l’entitat. Amics de Vinaròs celebrarà el proper 29 de
novembre la Nit de la Cultura.

