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Pili Adell és, junt amb els seus germans, la cara visible de l’estanc 
més antic de Vinaròs. Ubicat en ple centre, front l’església Arxiprestal 
i l’Ajuntament, Pili calcula que l’establiment acumula una història de 
més de 100 anys i va rememorant les generacions que l’han regentat. 
L’estanc forma part de la casa familiar on Pili va passar la seua infància 
que defineix com a “molt feliç, sempre jugant pel carrer Sant Ramon, 
organitzant festes i estant molt units amb tots els veïns”. En crèixer, 
Pili va estudiar al col·legi de La Consolació i a l’institut Leopoldo 
Querol. Es va casar molt jove i va tindre al seu fill. Durant uns anys, 
per qüestions familiars, va viure fora de Vinaròs però “tornàvem tots 
els caps de setmana perquè em feia falta estar aquí”.
En recordar com ha canviat el pas del temps el tracte amb els clients, 
Pili recorda que “a travès de l’estanc,  hem conegut molta gent i hem 
estat sempre al dia de tota l’activitat del poble. Estic molt agraïda a 
Vinaròs per la seua confiança en el nostre estanc i perquè molts dels 
clients ja són com de la família”, afegeix. Pili segueix al peu del canó 
darrere el tauler de l’estanc però també dedicant temps a les seues 
aficions i a les seues nets. 



Irene Caballer Adell
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Irene Caballer és filla de Rossell però amb només tres anys es va traslladar a 
Vinaròs, amb els seus pares. Va estudiar al col·legi Misericòrdia i va cursar el 
Batxillerat per poder estudiar Magisteri a Castelló. En acabar la carrera i tornar 
a Vinaròs, com no hi havien possibilitats d’exercir de mestra, es va animar a 
presentar-se a les oposicions que s’acabaven de convocar per cobrir diversos 
llocs a l’Ajuntament de Vinaròs. Irene va començar a treballar al departament 
de Tresoreria i Intervenció, sent, amb María José Aguirre, les primeres 
dones en convertir-se en funcionàries municipals. Des de la seua entrada al 
consistori, a l’any 1969, la forma de treballar a l’Ajuntament ha patit nombroses 
transformacions. “L’adaptació a les noves tecnologies o la incorporació 
progressiva de les dones, juntament amb els canvis en el departament on jo 
treballava, a causa del creixement de la ciutat, han sigut molts destacables”, 
comenta Irene. Com a records més valuosos, conserva, per exemple, que 
“durant molts anys, vam acollir funcionaris sudamericans que venien a formar-

se amb nosaltres”.
Casada amb Agustín Redó, és mare d’un fill i actualment, ja jubilada, es dedica a cultivar aficions com els 

viatges i, sobre tot, “a viure tranquil·lament, sense haver d’estar pendent del rellotge i de les obligacions laborals”. 



Elena Eroles Gauxach
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Es convoquen els premis Borras Jarque 

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

Presentació Mare Nostrum

CÁRITAS DIOCESANA TORTOSA: 

Tel. 964 45 68 59

Plaça Cardenal Tarancón, s/n

mediolanumBANCO

Dr. Fleming, 4 bajo. - 12500 Vinaròs
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Elena Eroles va nàixer a Barcelona l’any 1929. Allí els seus pares, Tomàs i Manuela, eren 
propietaris de dos bar-restaurants; “El Yo-yo” i “El Tomàs”, on eren assidus integrants 
del món artístic barceloní. La duresa de la postguerra a la capital catalana, va decidir 
a Tomàs a retornar a Vinaròs i, en 1943, van obrir el bar-restaurant “La Illa” al nº5 de 
la plaça Jovellar. Elena, però, mai es va desvincular de Barcelona i als divuit anys hi 
va tornar per treballar com a oficinista al Consolat General d’Argentina. Passats uns 
anys, tornà a casa i darrere del taulell del bar dels seus pares va conèixer qui seria el 
seu futur marit: Facundo Fora amb qui va tenir tres fills.
A fires de l’any 1965 -enguany ha fet 50 anys- va obrir la Llenceria Mallorquina al 
carrer Major de Vinaròs. En aquella època, donada la manca d’oferta del comerç 
local, va decidir oferir una varietat d’articles que van esdevindre un referent a 
Vinaròs i comarca: corseteria, llenceria, roba infantil i roba brodada -d’aquí li ve el 
nom; la procedència de molts dels brodats era mallorquina-. Elena va pensar que 
l’especialització era el futur s’encarregava de seleccionar personalment les peces 

que servia a la seua botiga.
 Tant Elena Eroles com la seua filla Elena Fora, que es va incorporar al negoci familiar l’any 1979, volen 

agrair la fidelitat de les seues clientes a les quals sempre han procurat servir amb estima, professionalitat i discreció. 
“Entre les dues —diu Elena Eroles— hem vestit l’interior de tres generacions de dones”.



Paqui Farnos Pascual
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COORDINADORA DEL MENOR DEL BAIX MAESTRAT

PLAZA SAN ANTONIO, S/N - VINARÒS

Concejalía de Bienestar Social

Excursió primavera mediolanumBANCO

Dr. Fleming, 4 bajo. - 12500 Vinaròs
615 645 712 - 651 522 005

Paqui Farnòs va nàixer l’any 1944 i va passar la seua infància a la plaça Sant Telm. 
Va anar al col·legi de La Consolació i després al Sant Sebastià. Sempre molt activa, 
va seguir fent cursos de secretariat i idiomes però alguna cosa li deia que havia de 
treballar de cara al públic. Quan els Barrobés van vindre a buscar-la per a què entrés 
de dependenta a la sabateria, no s’ho va pensar dues vegades. “Pare, anem abans 
de què li donen a una altra”, li va dir al seu pare. I ho va encertar perquè, a més de 
treballar molt i molt a gust, en la sabateria va conèixer qui es va convertir en el seu 
home, Toni Garcia, familiar dels Barrobés que aprofitava les vacances per vindre a 
Vinaròs. Passats uns anys, Toni i Paqui es van fer càrrec de l’establiment i com ella 
mateixa explica “la nostra vida ha girat i segueix girant en torn a la sabateria. Hem 
treballat moltíssim, mantenint sempre una clientela molt fidel i veent com van passant 
generacions i generacions de famílies, donant una atenció molt personalitzada i 
intentant tractar bé a tots”. 
En l’aspecte familiar, Paqui se sent molt orgullosa del seus fills, MªJesús i Toni, i els 
seus néts. En l’actualitat, és la seua filla qui es fa càrrec de la sabateria, tot i que 
encara és habitual vore a Paqui i Toni en aquest emblemàtic establiment, en plena 
travessia Safont. 
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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
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Cinta Griñó viu apassionadament i dedica tota la seua energia a les 
seues passions: l’educació especial, l’art i els animals, en concret, els 
cavalls. Aquestes facetes les ha plasmat en la primera Granja Escola que 
s’ha obert a Vinaròs i que afavoreix el contacte entre xiquets i animals. 
Respecte a la seua infància, Cinta Griñó guarda com a record més bonic 
els anys que va passar a l’internat de les Teresianes a Tortosa. Després 
va marxar a València a estudiar Magisteri d’Educació Especial i, amb 
posterioritat, va donar prioritat a la seua vocació artística estudiant a 
l’escola d’Arts i Oficis de Barcelona. Cinta va tornar a Vinaròs amb el seu 
home, Emmanuel, i s’ha dedicat a combinar els seus coneixements en 
Educació Especial -que ha completat amb un postgrau en èquinoteràpia- 
i la seua afició pels cavalls, donant classes a xiquets amb dificultats que 
aconsegueixen una important millora gràcies a la especial relació que 

s’estableix en els animals. “El projecte d’una Granja Escola sempre l’havia tingut en ment però requereix 
molt d’esforç i es necessita que la gent entenga els grans beneficis que suposa per als xiquets estar en contacte amb els 
animals”. A més, Cinta presideix des de fa set anys el Círculo Mercantil y Cultural -el Casino- organitzant actes i “intentant 
que no es veja com una associació classista sinò com una entitat oberta al poble”.



Tere Membrado recorda la seua infància com a tranquila i plena de jocs, a 
l’Estació primer i al carrer Sant Blai, després. “En aquella època, tot era 
ple d’horts i jugàvem molt al carrer”. Va estudiar al col·legi Misericòrdia i, 
quan va ser inaugurat, va passar al col·legi Assumpció. Després, va fer 
un mòdul de Puericultura amb pràctiques a l’antiga maternitat i reconeix 
que “els xiquets han sigut la meua autèntica vocació”, tot i que no ha 
pogut desenvolupar-la professionalment perquè, tan prompte es va 
casar amb el seu home José Ramon, van passar a portar la parada 
de fruita i verdura dels seus sogres al Mercat Municipal de Vinaròs. 
La vida al camp no era desconeguda per a Tere perquè “els meus 
pares sempre havien tingut terres. Si cal, pujo a la finca a collir i o fer 
qualsevol altra feina”.

Vint-i-cinc anys treballant en el Mercat han fet que s’haja convertit en el principal 
escenari de la seua vida. “Aquí han crescut i jugat els meus fills i hem vist canvis, com la reforma o el fet 

que ara el tracte entre els venedors ja no siga tan familiar”. Tere recorda que el Mercat ofereix una atenció personalitzada 
i una qualitat en els productes que no poden donar altres ofertes comercials. “Vull agrairs als clients la seua fidelitat tots 
aquests anys però també animar a aquells que no venen habitualment a què vinguen i ho proven, que es passegen pel 
Mercat i es donen l’oportunitat de coneixer-nos i conéixer els nostres productes. Segur que repeteixen”, conclou.

Tere Membrado Cortés
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AMICS (Agencia de mediación para la integración y la convivencia social) 

Regidoria de Benestar Social

Sant Antoni, 19  -  Tel.- 964 45 00 75
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 Rosa Mari Orts Marín
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INFODONA 

(Centro de asesoramiento a las mujeres)
Revista Fonoll

Probable excavació Poblat Ibéric
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Rosa Mari Orts es defineix com a vinarossenca pels quatre costats, recorda la seua infància 
com a molt feliç però marcada per l’absència del pare que, per motius professionals, vivia 
a Nigèria. Va estudiar fins a COU però, en arribar el moment de seguir estudiant, “no 
vaig voler anar-me’n de Vinaròs i vaig començar a treballar”, comenta. Va conèixer qui 
havia de ser el seu home, Manolo Balaguer, i es van casar quan tenia 23 anys. Després, 
la seua vida professional va estar lligada a l’empresa de construccions que tots dos 
van portar endavant. “Van ser anys de molta activitat, amb un creixement immobiliari 
impresionant a Vinaròs. Ara, malauradament, tot s’ha aturat”, afirma Rosa Mari. Del seu 
home recorda “tot el que va fer per Vinaròs, com la  seua contribució a la restauració 
de l’Ermita de la Misericòrdia, mostra del molt que estimava al seu poble”.
L’especial relació amb la seua filla Romina, “a qui he tingut incondicionalment en totes 
les circumstàncies” i el recolzament de familiars i amics han sigut el seu principal 
pilar. Ara, Rosa Mari ha trobat en els viatges i en els moments compartits amb les 
persones estimades una forma d’ocupar el seu temps. “Procuro no perdre’m res 
tot i que, quan estic fora i torno a Vinaròs, penso que és on millor estic”, afirma 
somrient.



Marilín Puig Peña
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Sortida cultural d’estiu

MENJAR SOLIDARI. SAD: Servei Ajuda a Domicili

Teleajuda. 

Plaça Sant Antoni, 19
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Dr. Fleming, 4 bajo. - 12500 Vinaròs
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Marilyn Puig forma part d’eixa generació de mestres vinarossenques que van començar 
a treballar quan només tenien uns pocs anys més que els seus alumnes i que encara 
continuen actives. Són, per tant, testimoni del pas de generacions i dels canvis que, en 
els últims quaranta anys, ha viscut el món de l’educació. Marilyn va viure la seua infància 
en ple barri dels mariners, entre el carrers Santa Magdalena, Sant Josep i Arxiprest 
Bono. “Mons pares tenien una carnisseria i jo els ajudava”, recorda. Va estudiar a La 
Consolació i després a l’institut Leopoldo Querol i, finalment, va estudiar Magisteri a 
Castelló. Només acabar ja va començar a treballar a La Consolació, on encara continua 
exercint com a mestra. “Realment, l’ensenyament no ha canviat tant. S’ha evolucionat 
respecte a l’ús de les noves tecnologies o a fer promoure el treball en equip però, en 
essència, formar als xiquets és el fonamental”. 
Marilyn es va casar amb Vicent Gómez i té dos fills, Loles i Vicent. En el seu temps lliure, 
segueix vinculada a activitats lligades amb els xiquets, com les classes de catequista 
a l’església de Santa Magdalena. Defineix la seua faena com “totalment vocacional” i 
valora molt que “sempre que em trobo amb algun ex-alumne em recorda amb carinyo. 
Això fa que el nostre siga un treball motivador i que dóna moltes satisfaccions”.



Maribel Querol Loras
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Sopar de lluna plena
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Segur que molts xiquets de Vinaròs associen el seu primer record de 
la guarderia amb la imatge de Maribel Querol al volant de la furgoneta 
que cada dia els passava a buscar. Durant més de 30 anys, Maribel 
ha treballat a la guarderia ‘Els Xiquets’ i, per tant, són moltes les 
generacions de vinarossencs que la coneixen i la segueixen apreciant. 
Maribel va nàixer l’any 1953 i va viure la seua infància al carrer de la 
Mare de Deú. Va anar al col·legi de La Misericòrdia i, després, va 
estudiar a l’institut Leopoldo Querol i va fer diverses feines com a 
administrativa fins que va entrar a treballar a ‘Els xiquets’, feina per 
a la qual es va preparar obtenint el títol de tècnic superior del primer 
cicle d’Educació Infantil i amb una constant formació. Maribel 
defineix la seua faena com a “ totalment vocacional perquè sempre 

m’han agradat molt els xiquets i he volgut donar-los carinyo, per això 
suposo que encara ara molts se’n recorden de mi i em demostren que m’estimen”. 

A més, rememora especialment “a xiquets que van anar superant dificultats i als pares i mares amb 
els que sempre he tingut molt bona relació”. En l’actualitat, Maribel ja no treballa però segueix estant relacionada amb 

joves a travès de las classes de catequèsi de Confirmació i, per supost, ocupant el temps en la seua família: el seu home 
Enrique, les seues tres filles i els nets. 



Nuri Riba Blay
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Nuri Riba posa nom i cara a un dels establiments més populars de 
Vinaròs. Qui no ha anat a ‘Novetats Nuri’ a comprar un troç de veta, 
botons, una cremallera, un joguet o un regal? Situada en ple carrer 
Major, la botiga va nàixer l’any 1952. Els pares de Nuri es van traslladar 
des de Barcelona, on vivien, per portar-la. “Tenia 12 anys i m’agradava 
molt ser botiguera, era com un joc per a mi”, recorda Nuri. Quan 
els seus pares es van retirar, Nuri i el seu home, Carlos Mitjavila, es 
van fer càrrec del negoci. “Va ser als anys setanta, en ple boom del 
turisme i arribaven clients francesos, alemanys i també espanyols 
en busca de souvenirs”, diu Nuri.  A més, la botiga sempre ha sigut 
un referent en articles de merceria, accessoris de carnaval i festa 
i per a tratges regionals, tant per als veïns de Vinaròs com de tota 

la comarca. Ara, la continuïtat de ‘Novetats Nuri’ està assegurada en 
seua filla Ángela que porta la botiga però “jo tots els dies li he de fer la visiteta”, reconeix. 

Pel que fa a la vesant més personal, Nuri destaca la unitat amb les seues filles i les seues famílies. “Les 
meues filles ens han donat quatre nets pels que ens sentim molt recompensats”. Mirant cap el passat, Nuri Riba assegura 
que “pareix que no hagen transcorregut els anys però ja són 63 els que ‘Novetats Nuri’ va obrir a la cantonada del carrer 
Major amb el carrer Sant Joan”.



Mª Carmen Roca Blasco
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Mª Carmen Roca és la propietària de la joieria Roca, establiment que és tot un 
clàssic pel que fa als productes de joieria i bijuteria a Vinaròs. Mª Carmen va 
nàixer l’any 1957 i de la seua infància i joventut, que van transcòrrer al carrer 
Socors, guarda records com la participació en Les Camaraes, els càrrec com a 
dama de les festes i com a Teresiana. Després d’anar a escola a La Consolació, 
va fer diversos cursets a l’Acadèmia Almi i es va formar en el disseny de joies. 
L’apertura de la joieria, l’any 1975, va culminar la seua il·lusió de comptar 
amb un negoci de cara al públic. Més de 40 anys després, Mª Carmen valora 
molt “el tracte amb la gent que fa que molts dels clients s’hagen convertit en 
amics i no només gent de Vinaròs sinò de pobles del voltant que es mantenen 
fidels i ens segueixen venint a comprar”. Els canvis en els hàbits de consum 
i l’evolució en el món de la joieria han fet que el negoci s’haja vist obligat a 
innovar, apostant per nous productes i estratègies de venda però “sempre 
mantenint com a lema de l’establiment el tracte directe i personalitzat amb 
el client”, recalca Mª Carmen qui segueix al capdavant de la joieria però 
valorant molt la inversió de temps lliure en “viatjar i en practicar aficions com 
caminar o anar en bicicleta”.



Elvira Sansano va nàixer a Sagunt on el seu pare treballava de ferroviari. 
Poc temps després, es van traslladar a Terrassa per tornar a Vinaròs -d’on 
era natural el seu pare- l’any 1962. La seua infància va transcòrrer al carrer 
Santa Mònica, primer, i al carrer Meseguer i Costa, després. Va estudiar al 
col·legi Misericòrdia i, en el moment en què es va inaugurar l’institut Leopoldo 
Querol, animada per una de les seues mestres d’escola, va fer el Batxillerat 
per, posteriorment, estudiar Magisteri. En acabar, va fer classes particulars, 
va treballar com a secretaria del col·legi Assumpció, va donar classes a La 
Salle de Benicarló i va substituir el seu home, Juan Ramon Prades, com a 
mestre a La Pobla de Benifassà. En eixe temps, van nàixer les seues filles 
Sonia i Anabel.  
Va continuar la seua formació especialitzant-se en Pedagogia Terapèutica i 

va començar a treballar en el Col·legi d’Educació Especial Baix Maestrat del qual, 
durant quinze anys, va ser directora. “Van ser els millors anys de la meua vida, professionalment parlant”, 

explica Elvira. Després, va ser professora de l’IES Leopoldo Querol fins que es va jubilar l’any 2013. Pel camí, una incursió 
en la política formant part de l’Ajuntament, com regidora del Partit Socialista en la legislatura de 1995 a 1999 i, com a millor 
record d’eixa època, “l’amistat amb companys com Gaspar Redó”. 
En l’actualitat, Elvira es dedica a “cuidar-me, disfrutar de les meues nétes i aprofitar el descans, després de 38 anys 
dedicada al món de l’ensenyament”.

Elvira Sansano Trincado

DESEMBRE 2016
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