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Amb el suport de:



Amparo Chaler Masip
Amparo Chaler conserva l’esperit jove i escoltar-la és reviure els seus anys de joventut a 
Barcelona i Paris, plens d’anècdotes i passió per aprendre i créixer artísticament. Amparo 
va ser la menuda de quatre germanes. Va nàixer el 6 d’octubre de 1934  i molt prompte va 
començar a rebre classes de dibuix i pintura amb Francisco Vaquer “Chaldy” i Antonio 
Carbonell. Amb només dotze anys, Amparo es dedicava a pintar rajoletes de ceràmica 
amb estampes de Les Camaraes, que després venia com a “souvenirs” de Vinaròs. Anys 
després, va ampliar aquesta activitat, amb un establiment de ceràmica pintada al ca-
rrer Santa Anna. Però Vinaròs se li quedava menut i va decidir anar-se’n a Barcelona, 
on va fer diversos cursos de decoració i, després, a París, on va estudiar a una presti-

giosa escola d’art. Tot i tenir oportunitats laborals a la capital francesa, va decidir tornar i 
es va instal·lar a Barcelona, on va treballar al  despatx d’arquitectura del seu cunyat. Anys després, en 1971, 

Amparo tornava a Vinaròs per portar endavant el  repte professional de la seua vida: muntar la botiga Modas Chaler, 
amb la seua germana Tere. “Les Xates” - com se les coneixia- formaven un bon equip: Tere cosia els vestits que Amparo 
dissenyava i  juntes van aconseguir que la seua botiga fos un referent comarcal,  en elegància i inspiració, que res havia 
d’ envejar a establiments de les grans ciutats. Modas Chaler tancava les seues portes en 1993. Avui per avui, Amparo 
continua sent molta activa i es dedica a la seua gran passió, la pintura. “Per damunt de tot, sóc vinarossenca i practico 
el que em van ensenyar a la meua família: respectar i estimar a la gent”, assegura Amparo. 
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Maribel Codorniu Subirats
La visió de les albades i els capvespres al port de Vinaròs acompanyen a Maribel Codorniu 
des de l’ampla terrassa de la seua casa.  Les voltes que fa la vida l’han retornada al lloc on 
va viure la seua infància i els seus primers anys de casada. Aleshores, plaça del Santíssim i 
avui plaça Primer de Maig. Maribel va nàixer el 5 de maig de 1936, va anar a les monges de la 
Consolació i molt jove, amb només 14 anys, va conèixer Juan Ricart. Després d’un nuviatge 
de vuit anys, es van casar i  van vindre al món els dos fills: Juan Ignacio i Sebastián. Des 
d’aquell moment, Maribel es va dedicar a atendre la seua família i a ajudar el seu home, en 
l’exercici de la seua professió. Molt activa i curiosa, Maribel va trobar diverses ocupacions 
que van anar acompanyant-la, com la radioafició que, en uns temps en què el telefon no 

estava en totes les cases, li possibilitava establir contactes entre molta gent. Ja més gran, Maribel va 
descobrir la informàtica i, poc a poc, va anar aprenent a portar diversos programes d’edició de fotografia i video que li 
han permès, entre altres fites, gravar les seues pròpies receptes de cuina -una altra de les seues passions-  i penjar-les per 
Internet o editar els vídeos de les celebracions familiars. El 25 de setembre de 2008, rodejats de fills i nets i la resta de 
família, Maribel i Ricart -com ella mateix el nomena i se’l coneix a Vinaròs- van celebrar els seus cinquanta anys de casats. 
Quatre anys després, Ricart va morir però la seua presència està encara molt viva a travès de Maribel, que s’emociona 
en recordar les mostres de gratitud que continua rebent de molts dels pacients del seu home, que veien en “Ricart, lo 
practicant” una garantia d’estar ben atesos en cas de malaltia. Maribel fa front cada dia a la pena de l’absència del seu 
home estant molt ocupada: cuina, escriu sobre els seus records de joventut, i, des de fa un temps, ha trobat en Lo Racó 
Vinarossenc -un grup de Facebook format per vinarossencs de tota edat i condició-  una companyia impagable. D’haver 
nascut unes dècades més tard, Maribel tenia totes les condicions per a convertir-se en periodista, però la seua va ser una 
generació nascuda per a estimar i treballar per la família, tal i com ella va fer i continua fent.
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Sortida cultural d’hivern
TALLER DE LACTANCIA: C/ PILAR , 42 - VINARÒS

Centre Municipal de la 3ª Edad



Emilia Doménech Mengual
Els  primers records d’infantesa d’Emilia Domènech són els d’una plaça de La Mera 
plena de xiquets i columpios. Va nàixer en 1960 i  vivia, amb els seus pares i ger-
mans, en aquest punt neuràlgic de la nostra ciutat fins que, per motius familiars, 
es van haver de traslladar al carrer Pilar.  Emilia -o Melín, com tots la criden- va 
passar al col·legi de la Misericòrdia i, en acabar l’educació primària, va continuar 
la seua formació a l’Acadèmia Almi on, com tants vinarossencs de la seua genera-
ció, va aprendre comptabilitat i mecanografia. Va treballar en diverses botigues i 
empreses i, molt jove, va entrar, com a administrativa, en una coneguda gasoline-
ra de la localitat, on va estar 28 anys. En 1983, Emilia es casa amb Rafael Cha-
ler i tenen dos fills: Indira i Rafa. Ni amb els fills menuts va deixar de treballar. 

“Mai m’ho vaig plantejar. Sempre he sigut molt treballadora i volia seguir sent-ho” comenta. 
El gran canvi en la vida d’Emilia arriba en l’any 2002, quan el seu home decideix muntar el restaurant “Rafel 

Lo Cristalero”. “És una satisfacció poder portar endavant un negoci on treballem tots els membres de la família. El meu 
home i el meu fill disfruten amb aquesta feina i hem de recolzar-los, en tot moment. Per a mi, acostumada com estava a 
hores i hores d’oficina,  la meua feina és ara tot un luxe”, destaca Emilia.  Portar endavant un negoci d’hostaleria, en els 
difícils temps que vivim en l’actualitat, és tot un repte. Emilia i la seua família treballen per a aconseguir-ho, implicant-se 
en totes les iniciatives turístiques i socials que contribueixen a la promoció de Vinaròs. 
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Es convoquen els premis Borras Jarque 

d’investigació i el Puig Roda d’aquarel·la

CÁRITAS DIOCESANA TORTOSA: Tel. 964 45 68 59

Plaça Cardenal Tarancón, s/n



Carmen Fonollosa Mestre
Els orígens de Carmen Fonollosa són vallibonencs. Els seus pares van arribar a Vinaròs, en els 
difícils anys de la postguerra,  i es van dedicar al cultiu del camp en una finca de la partida 
Sant Roc, on estava també la casa familiar. Carmen va nàixer el 30 de març de 1949. Va anar al 
col·legi de la Consolació i després al grup escolar Sant Roc. Quan tenia 14 anys, va començar 
a treballar ajudant els seus pares. Una visita a uns familiars a Sant Martí de Centelles (Bar-
celona) va ser la jugada que li deparava el destí per conèixer qui l’hauria d’acompanyar en 
el seu recorregut vital: el seu home, Pere Suquet, que ja treballava com a pastisser.  Després 
de casar-se, es van instal·lar a Aiguafreda però la decisió de establir-se amb negoci propi 
els va fer tornar a Vinaròs. En 1979, obria les portes al carrer Pont la Pastisseria Suquet. 
Carmen va estar en tot moment implicada amb l’establiment: s’encarregava d’atendre els 

clients, preparar la decoració de l’aparador i també com a pastissera, convertint-se en la segona dona de 
la província en treballar a un obrador.  Carmen recorda les nits treballant al costat del seu home, fent pastissets de  Santa 
Caterina o encàrrecs importants que havien d’estar a punt. En l’any 1999, Carmen i Pere decideixen posar fre a la seua 
sacrificada vida professional i traspassen la pastisseria. Acostumada al tracte amb la gent i l’activitat, Carmen s’implica 
com a voluntària en la Creu Roja. En l’actualitat,  presideix l’entitat que compta amb 70 voluntaris. Es fan programes de 
integració social -recolzament escolar, cursos de formació, repartiment de menjar, etc.- i preventiva. Carmen destaca que 
“treballar per els altres és molt gratificant”  i té el goig de definir la seua vida com a “feliç”. Una sort que ella relaciona 
amb el fet que “Pere i jo hem sigut sempre molt dialogants i hem viscut molt bé junts”. D’aquí uns anys, es veu deixant les 
responsabilitats dins la Creu Roja però seguint com a voluntària, en labors com fer companyia a gent gran.
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COORDINADORA DEL MENOR DEL BAIX MAESTRAT

PLAZA SAN ANTONIO, S/N - VINARÒS

Concejalía de Bienestar Social



María Giner Fora
Maria Giner va nàixer l’any 1924. Com a tota la seua generació, la infància se li va veure 
truncada per la Guerra Civil.  En aquell temps, els seus pares van obrir un café-teatre. 
Molt disposta i treballadora, Maria es va haver de penjar el davantal, una prenda que 
l’hauria d’acompanyar prácticament tota la seua vida. Un jove d’Amposta, Pedro Aixa-
là, va quedar impresionat de vore-la tan activa i neta darrere el taulell i prompte van 
començar la seua relació com a nuvis. L’any 1946 es van casar i cinc anys més tard, 
Pedro va decidir obrir un hotel, veient que podia ser un negoci de futur perquè, en 
aquella època, arribaven a Vinaròs els primers turistes estrangers. L’Hotel Aixalà es 
va convertir en l’epicentre de l’activitat turística local: comptaven amb 18 habitacions 
i servei de menjador per a clients i també per a autobusos i habituals viatgers que 

circul·laven per l’antiga Nacional 340, a més dels  banquets -bodes, batejos, comunions, etc-  
que també acollien els seus salons. I tot ho coordinava i dirigia Maria, des de fer ella mateixa les paelles per 

als clients a servir esmorzars per als què s’hi hospedaven i atendre’ls de forma atenta, amb el que va aprendre de francés, 
alemany i anglès. Maria i Pedro van tindre quatre fills: Pedro, Maruja, Jenny i Carlos, que també ajudaven a l’hotel. La 
mort del seu marit l’any 1977 va fer que Maria i la seua filla Jenny s’haguèssen de posar al capdavant de l’establiment, 
juntament amb altres negocis familiars -Boutique Aixalà, Modas Aixalà i Hotel Servol-,  fins la seua jubilació. Fins fa ben 
poc, Maria ha somniat totes les nits amb l’hotel, pensant quin menú hauria de fer al per dia següent o si estaven les ha-
bitacions a punt. “M’he passat la vida treballant, sense diumenges ni festes. Però ho tornaria fer perquè servir a la gent 
m’ha fet feliç”, afirma. Avui, Maria gaudeix dels seus fills, sis néts i tres besnéts. 
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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



Yolanda Martí Bertomeu
Yolanda Martí va nàixer amb una deficiència visual congènita que li ha fet perdre quasi tota 
la visió. Tot i això, és una dona activa, que ha sabut sobreposar-se a les limitacions formant-
se i enfrontant-se a la vida amb valentia. Amb sis anys, Yolanda va haver d’anar viure a 
Alacant, per assistir a una escola especial per a xiquets cecs de l’ONCE. Allí va aprendre a 
llegir i escriure en braille i va cursar tota l’educació primaria. Tot i la duresa d’haver d’estar 
separada dels seus pares tan xicoteta, la formació rebuda va ser fonamental per seguir els 
seus estudis. Amb 14 anys, va tornar a Vinaròs i va estudiar ESO i Batxillerat, convertint-se 
en la primera alumna cega en cursar estudis a l’institut Leopoldo Querol, amb l’ajuda del 
professorat de recolzament facilitat per l’ONCE.  Als 18 anys, comença els seus estudis de 
Psicologia a la Universitat Jaume I, sense renunciar a cap dels aspectes comuns a la vida 
universitària: haver de viure en un pis compartit, practicar esport, fer exàmens o realitzar 
pràctiques.  En finalitzar la carrera, Yolanda segueix formant-se -té un Máster en Psicolo-

gía Clínica i un altre en Noves Tecnologies-, obté una beca de la Conselleria de Benestar Social per prestar 
els seus serveis com a psicòloga a un centre geriàtric de Castelló i, fins i  tot, es presenta a unes oposicions. Des de maig 
de 2008, Yolanda ven cupons dels sortejos de l’ONCE  a Vinaròs. El seu temps d’oci el dedica a assajar a una rondalla de 
Castelló de la qual forma part, a cantar a la Coral Juvenil Sant Sebastià, fer fotografies, aprendre anglès,  la informàtica i 
gaudir de la companyia dels seus amics.  Yolanda assegura que “tothom té dificultats. El més important és anar superant-
les i imposar-se noves fites. Si et quedes parada o et sobreprotegeixen, no avances en la vida”. Tota una lliçó.  
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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



Pilar Nos Mateu
Pilar Nos va nàixer a Vinaròs l’any 1962. De menuda, vivia la plaça Sant Agustí, on 
els seus pares tenien una fruiteria. Per tant, els olors del Mercat Municipal, la xu-
rreria o el carrer de Sant Nicolau, on es descarregava la fruita,  són els de la seua 
infància. Pilar recorda amb estima els anys escolars a la Consolació i a l’institut 
Leopoldo Querol i, ja entrada l’adolescència, les sessions vespertines de cinema, 
l’orxata, els cacaus i tramussos de Peña o les festes de l’institut al Red Poppy, el 
Hit i el Fans. Amb 18 anys, Pilar va començar a estudiar Medicina a la Universi-
tat de València. “No recordo perquè, ja que no hi havia cap antecedent familiar, 
però sempre vaig voler se metge”, afirma Pilar.  Professionalment, Pilar Nos ha 
aconseguit importants fites com ser la primera dona en convertir-se en cap del 
servei de medicina digestiva de l’Hospital La Fe. Forma part de diversos grups de 

investigació, fins i tot a nivell internacional, i ha publicat nombrosos articles i capítols de llibres 
científics.  “El meu treball a La Fe, on porto quasi trenta anys, m’ha donat totes les satisfaccions possibles. Solucionar els 
problemes dels pacients és la inspiració del nostre treball”, afirma. Des de València, Pilar admet “enyorar moltes vegades 
l’humitat de Vinaròs, impregnada de mar, i menjar-me coc amb tonyina, uns llagostins o unes caixetes”. Juntament amb 
el seu home, també metge, i els seus dos fills, aprofiten per vindre a Vinaròs, tant com els permeten les seues obligacions. 
“Tenim una casa de pedra, a la serra de l’Ermita, des d’on veig tot el poble. Entre el romer, el timonet i els tarongers, i amb 
la mar de fons, la meua família i jo som feliços”, explica amb senzillesa Pilar. 
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INFODONA (Centro de asesoramiento a las mujeres)

Tel. 964 45 64 52

Ajuntament de Vinaròs, c/ Muralla



Conchín Obiol Camós
Conchin Obiol va nàixer a Barcelona, el 23 d’abril de 1944. La seua infantesa va transcòrrer a la 
casa dels seus iaios al carrer Sant Francesc. Va estudiar al col·legi de la Consolació i molt jove va 
començar a treballar en la botiga dels seus pares, Modas Obiol, que havia estat fundada en 1939. 
Els anys de joventut de Conchin van ser molt feliços, entre la feina a la botiga i els moments de 
diversió en un Vinaròs on es vivia al carrer, amb una plaça Jovellar plena de cafés on es feia 
el vermut i la xarradeta i amb colles d’amics que despertaven a l’edat adulta ballant cançons 
italianes en els guateques. Precisament, en un d’eixos guateques, va conèixer Conchin el seu 
home: Santiago Valmaña, un jove ampostí que havia arribat a Vinaròs per treballar a la fàbrica 
del ciment d’Alcanar, en aquell moment acabada de posar en funcionament. Només nou mesos 
després de conéixer-se es van casar. La família va augmentar amb dues filles -Inma i Mayte- i en 

1982 va nàixer Santi.  Conchin defineix com “el colp més fort de la meua vida” el fet que Santi nasqués amb 
Síndrome de Down. La negació i tristesa inicials van donar pas al convenciment que “tenim un àngel  que ens dóna alegria 
i uneix la família”, afirma Conchin. Pocs anys després del naixement de Santi, Conchin es va fer càrrec de la presidència 
d’Afanias, entitat que encara dirigeix, i que treballa per l’adaptació de joves amb capacitats diverses, organitzant activi-
tats enfocades a la seua integració social i foment del temps lliure. “La societat ha canviat molt respecte a les persones 
amb discapacitat mental. Abans eren xiquets que s’amagaven, perquè suposaven un descrèdit per a la família. Hem anat 
treballant tots aquests anys per anar eliminant això i podem dir que avui per avui, amb centres com l’IVADIS, els nostres 
fills estan ben atesos i poden desenvolupar una vida normalitzada”.  Conchin explica que la unió de la seua família ha 
sigut el pilar en què s’ha recolzat per fer front a l’adversitat i convertir-la en font de satisfaccions.
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MENJAR SOLIDARI. SAD: Servei Ajuda a Domicili

Teleasistència. 

Regidoria de Benestar Social

Plaça Sant Antoni, 19



Amparo Salvador Minguez
Amparo Salvador va nàixer a València l’any 1956 però amb només cinc anys es va traslladar amb la 
seua família a Alcanyís (Terol).  Va cursar quatre anys de la carrera de Medicina a la Universitat de 
Saragossa i  finalment es va decantar per la d’Infermeria. En aquells anys, va conèixer el que seria 
el seu marit, Leo Navarro. En 1983 es casen i s’instal·len a Vinaròs, on ell ja exercia com a metge. 
Tenen tres fills: David, Carlos i Lucía, que es consideren totalment vinarossencs.  L’adaptació a 
Vinaròs la defineix Amparo com a “molt positiva”, trobant-se de seguida acollida i immersa en 
diferents entitats, com el Centro Aragonés del qual va ser la primera presidenta, la Creu Roja, la 
Associació contra el Càncer o donant classe de catequèsi a la Parròquia de Santa Magdalena. La 
vocació de servei  als altres marca la vida d’Amparo. Per una banda, en la seua faceta laboral 
com a professional de la sanitat -que ha desenvolupat a diferents centres de salut de la comarca 
i a l’Hospital Comarcal-  i, per l’altra, en la seua implicació en diverses associacions que arriba 
al punt culminant l’any 2007, convertint-se en directora de Cáritas Vinaròs. Amparo coordina 90 

voluntaris i la realització de programes com el que dóna de dinar a cinquanta persones, el Banc d’Aliments, 
els repassos per a xiquets de Primària i Secundària, acompanyament a dones amb risc d’exclusió social, atenció a pares 
de fills drogodependents, visita a presos del centre penitenciari d’Albocàsser, entre altres. “A Vinaròs, hi ha molta misèria. 
Més de la què ens pensem”, lamenta Amparo, “però cal atendre aquestes necessitats. Fer-ho resulta molta gratificant i 
ens ajuda a valorar el que tenim”. Amparo Salvador és una dona activa, que no para mai i  té la força d’aquells que llui-
ten, demostrant que el moviment es demostra caminant i, en el seu cas, treballant dia a dia per a aquells que s’han vist 
immersos en  l’espiral de la necessitat econòmica.  
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Sopar de lluna plena



Maria Torres Pauner
Maria Torres és la primera dona que va treballar a una entitat bancària a Vinaròs. Va nàixer 
en 1949 i es va formar a les monges de la Consolació on, a més d’assistir a les classes ha-
bituals, va fer cursos de Secretariat i Administratiu. A l’Acadèmia Almi va rebre classes de 
Comptabilitat. “Tenia moltes ganes d’aprendre i sempre estava fent cursos”, recorda Maria. 
Amb només quinze anys, va començar a treballar en una gestoria i amb vint va entrar a 
treballar al Banco Exterior, com a operadora administrativa. En aquell moment, l’any 1969, 
Maria i una companya de Castelló eren les úniques dones que treballaven en el banc en tota 
la província. Uns anys després, Maria va fer oposicions i va passar a l’escala administrativa 
del banc. “A la gent li cridava l’atenció vore una dona en aquell lloc, sobre tot la gent de fora 
de Vinaròs, que venia al banc a gestionar exportacions i altres qüestions”, comenta Maria. 
Quan tenia 24 anys, es va casar amb David Roca i va tenir dos fills: David i Òscar. Segons 

conta, “quan vaig tindre els xiquets, mai em vaig plantejar deixar de treballar”. Fa uns anys, Maria 
va accedir a una prejubilació de l’entitat, que ja s’havia convertit en BBVA, i actualment segueix amb les mateixes ganes 
d’aprendre de la seua joventut, assistint a classes a l’Aula de Majors de la UJI, fent senderisme o dedicant-se a la seua 
família. 
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Angelina Villó Tudela
Angelina Villó no va nàixer a Vinaròs, sinò a un poble de Lleida, Juneda, d’on provenien els seus pares. 
Quan tenia només un any es van traslladar a la nostra ciutat. El seu pare va muntar una fàbrica de 
gel i van instal·lar el seu domicili al carrer Santa Magdalena, en plé barri mariner. Amb una mentalitat 
completament avançada al seu temps, el pare d’Angelina la va animar a estudiar i fer carrera i, així, 
a les monges de la Consolació primer, fent el Batxillerat per lliure i, després, interna a les Teresianes 
de Tarragona, va arribar a completar els seus estudis. Però amb només 19 anys, el pare d’Angelina 
li reclama la seua ajuda per portar l’administració de Botones Sorovica, la fàbrica de botons que 
havia muntat en 1954. Després de la jubilació paterna, Angelina, juntament amb el seu germà Luis 
i el seu home, José Mariño, són els encarregats de gestionar la fàbrica, sometent-la a una important 
modernització i convertint-la en referent a nivell nacional i internacional, en una època, els anys 
60 i 70, d’important desenvolupament de la indústria tèxtil. Angelina era l’encarregada de portar 
l’administració, en uns anys on les dones no eren habituals en llocs de responsabilitat directiva al 
món empresarial. En 1970, naix la seua filla, Àngels, i tot i això, Angelina segueix treballant, adap-

tant Botones Sorovica a totes les demandes tecnològiques i canvis imposats pels nous temps i treballant, colze a colze, 
amb el seu home i el seu germà. En l’any 2003, i davant les dificultats provocades per la crisi en el sector tèxtil,  decideixen 
vendre l’empresa a un grup d’inversors però amb la condició que es conservés el nom i els llocs de treballs existents. An-
gelina recorda amb passió els dies de treball incansable al front de la fàbrica, en un món d’homes, però amb la fermesa 
de portar endavant l’empresa familiar i de marcar-se l’objectiu d’oferir un producte de qualitat. “L’important en la vida és 
aprofitar les coses bones de cada moment”, afirma. Avui per avui, els ulls encara li brillen a Angelina quan recorda que 
Botones Sorovica continua oberta, sent una de les fàbriques encara actives més antigues de Vinaròs.
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Maribel Zapata Molina
Maribel Zapata és una mostra de les primeres famílies d’immigrants d’Andalusia que 
van arribar a Vinaròs a mitjans del segle XX. La família de Maribel provenia d’Almeria 
i es va instal·lar en plé Barri Sant Pere. El seu pare treballava en l’obra del recinte por-
tuari.  Maribel, que va arribar a Vinaròs en plena adolescència, recorda que “va ser un 
canvi molt gran però els veïns ens van acollir molt bé. A mi em deien l’andalusseta”. 
Va començar a treballar en un establiment de confecció de jerseis i en una corseteria i 
va conèixer qui seria el seu home: Vicente Moliner. En 1967 es casaven i, des d’aquell 
moment, Maribel va treballar a l’administració de loteria número 1 de Vinaròs, re-
gentada per la seua sogra, Pascuala Meseguer. Maribel guarda moltes anècdotes 
dels seus anys al front de l’administració, com l’any que va tocar la Grossa de 

Nadal.  A més, l’administració ha sigut una finestra privilegiada des de la qual ha sigut testimoni 
de l’evolució de Vinaròs en molts àmbits  -econòmic, turístic, etc.-: “fa uns anys, només compraven loteria els del poble. 

Avui en dia, ens arriben molts clients de fora, que passen les seues vacances a Vinaròs o comarca”. Maribel i el seu home 
ja estan jubilats però continua acudint pràcticament cada dia a l’administració -regentada ara per les seues filles Maria 
Eugenia i Maribel- perquè la considera la seua segona casa.  
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