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VIVINA ASENSI ARTIGA 

Vivina Asensi va nàixer a Vinaròs l’any 1945. Els seus anys d’infància van transcórrer al 
passeig Blasco Ibáñez. Els seus estudis van començar al col·legi Consolació i a l’Acadèmia 
Vidal. Posterioment, a València, al col·legi de les Teresianes i a la Facultat de Filosofia 
i Lletres. Finalment, es va doctorar a la Universitat de Múrcia, on ha desenvolupat la 
seua vida professional en l’àrea de Biblioteconomia i Documentació. Casada amb Ginés 
Doménech, també de Vinaròs, han fet de la ciutat el seu lloc de reunió de la família, 
sobre tot a l’estiu. Del temps que passa aquí, disfruta especialment de tornar a sentir 
el parlar vinarossenc, el caràcter obert i acollidor de la gent i l’afany de superació. 
Rememora l’antiga barana del Passeig, les celebracions de Nadal en família, els dies 
de Sant Sebastià o la Setmana Santa, molt lligada a la seua família perquè van fundar 
la comfraria de la Mare de Déu que surt en la processó de l’Encontre. També recorda 
amb molt d’afecte les fires de 1963 quan va ostentar el càrrec de dama del Casino i es 
van celebrar, per primera vegada, les Festes del Llagostí. Com ella mateixa diu “Vinaròs, 
el meu poble i la mar són les meues arrels però, en part, també pertanyo a Cervera del 
Maestre, el poble de ma mare”. 



TALLER DE LACTANCIA: C/ PILAR , 42 - VINARÒS
Centre Municipal de la 3ª Edad
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TERE AYZA ESBRÍ
Les vivències de Tere Ayza Esbrí han estat marcades, des del seu naixement, 
per la mar. Va nàixer fa 64 anys al carrer Sant Josep, al nucli d’una família 
marinera -tots els dies, la seua mare venia el peix que el seu pare i els seus 
germans capturaven a la barca-. Va anar al col·legi de la Consolació i quan 
sortia d’escola anava a ajudar la família a la llotja. De jove, es va dedicar a l’ofici 
de la perruqueria, aprenent primer a la perruqueria Hiraldo i, després, anant 
a València a obtindre el títol. Finalment, junt amb la seua germana, va obrir 
una perruqueria a Vinaròs, treballant vint anys en aquest ofici. Quan tenia 16 
anys va conèixer el seu home, casant-se als 22 i tenint tres filles. El seu home 
és arriero i un dia van pensar de portar endavant un negoci relacionat amb la 
mar: la peixateria Ortí. Així, la vida l’ha conduit a l’activitat que feia sa mare: 
vendre peix. “I aquí estem tots en el negoci familiar, ajudant als nostres fills i 
treballant tot el que podem i més”, diu Tere. 



mediolanumBANCO

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

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

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

m
ar

ç

CARMELA AYZA FERRER
Carmela Ayza va nàixer el 17 de juliol de 1949, just el mateix dia que Sebastián Torres 
qui, vint-i-quatre anys més tard, es convertiria en el seu home. La seua infància i joventut 
van transcórrer al carrer Socors, on encara conserva les amigues de tota la vida. Molt 
prompte, amb 12 anys, va començar a ajudar als seus pares en la botiga familiar, Casa 
Ayza. Tot i haver començat els seus estudis interna a Tortosa, es va estimar més tornar a 
casa i seguir formant-se a Vinaròs, aprenent idiomes, mecanografia i comptabilitat. Tots 
aquests coneixements els va aplicar en el negoci familiar, venent les primeres ràdios, 
neveres de gel, cuines elèctriques, els primers rentaplats o televisions per tota la comarca 
i als estrangers que vivien a la zona. Carmela identifica els millors anys de Vinaròs amb els 
de la seua joventut i la transformació de la ciutat en l’època de l’Alcalde Francisco Balada.  
En eixos anys, va ser dama de festes, Reina de la Joventut i Teresiana. També es considera 
molt carnavalera, sent fundadora de la comparsa Com Xalem i reina en l’any 2005. Amb 
Sebastián, a qui ha acompanyat en el periple professional en els negocis de vehicles i 
gasolineres, ha format una família extensa, amb tres fills i sis néts, tan vinarossencs com 
ella,  amants de l’Ermita, la mar i les tradicions del poble.



COORDINADORA DEL MENOR DEL BAIX MAESTRAT
PLAZA SAN ANTONIO, S/N - VINARÒS
Concejalía de Bienestar Social
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MERCEDES BAILA BLANCHADELL
Mercedes Baila va nàixer  l’any 1955 en el que ella anomena “una família de pur 
raigambre vinarossenc, d’ahí el meu enamorament i passió per Vinaròs”. De fet, 
sempre ha  viscut al poble, a excepció dels anys que el seu pare va exercir de mestre 
a Xert. Mercedes ha sigut molt activa en la vida social, sent dama de festes i Teresiana 
i  participant des de l’inici del Carnaval creant “La Comparsita” junt al seu germà. Fins i 
tot va tindre un paper destacat en la vida política local, sent regidora del Partit Popular 
a l’Ajuntament, durant una legislatura. Per a Mercedes, “el motor de la meua vida és 
la meua família, primer amb els pares i germà, que sempre tinc al record i, després, 
amb José Antonio, amb qui he format la nostra família: les dos filles i els tres néts als 
qual transmeto el meu amor per Vinaròs”. Un record també per als amics, companys 
d’agradables i divertides vivències. Com a aficions, la fotografia, la informàtica i 
caminar per l’Ermita però, sobre tot, banyar-se durant tot l’any en les nostres platges. 
“Sóc conscient de les càrencies del nostre poble però, per a mi, Vinaròs sempre és el 
nostre trosset de cel”, afirma Mercedes.



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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MICHELE LIVERATO BOYER
Michele Liverato va nàixer l’any 1944 a Ain-Témouchent, al departament d’Orán a 
l’Algèria francesa, al si d’una família d’agricultors amb orígens francesos, italians 
i espanyols d’Elx. En produir-se la independència d’Algèria i patir expropiacions, 
van marxar a França en l’any 1965, un fet que va marcar  la seua vida. Casada en 
1968 amb Santiago Roig, va deixar Paris per Vinaròs, on es va adaptar perfectament 
perquè, una vegada va conèixer l’idioma, l’ambient càlid, sorollòs i el caràcter 
alegre de la gent li recordaven la seua terra natal i les seues arrels mediterrànies. 
Després de criar les tres filles i treballar en l’exportació del moble, va crear i regentar 
el seu propi negoci -La Aduana- durant 23 anys. Ara disfruta de la seua jubilació  
i d’atendre els seus cinc nets, la companyia del seu home i els seus amics i a les 
seues aficions, com viatjar i restaurar mobles. Es defineix com “una pied-noir de cor, 
francesa de cultura i espanyola i vinarossenca d’adopció”.



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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BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT
Begoña López va nàixer el 30 de març de 1973 a l’antiga maternitat de Vinaròs. 
Guarda molts bons records dels seus primers anys d’infància al carrer del Pont, 
on va viure amb els seus iaios. Va estudiar als col·legis Consolació i Misericòrdia, a 
l’institut Leopoldo Querol i la UJI, on va cursar Relacions Laborals. Es defineix com 
a una vinarossenca “norteña” perquè, per les seues venes corre sang asturiana, 
ja que el seu pare va ser d’aquells asturians que van vindre a Vinaròs a la dècada 
dels 70 per treballar a la cementera d’Alcanar. Els lligams familiars amb el nord han 
continuat perquè, en 1999, es va casar amb el bilbaí Jose, amb qui té un fill.  De 
Vinaròs, li agrada la mar, la alegria i les ganes de xalar dels vinarossencs, no debades 
es defineix com a “carnavalera total”. En l’actualitat, regenta un negoci d’hostaleria 
al Passeig Marítim, junt al seu home, la seua germana i el seu cunyat. Una activitat 
que combina amb la responsabilitat de ser regidora d’Educació i Esports de 
l’Ajuntament de Vinaròs, pel Grup Municipal Socialista. 



Probable excavació Poblat Ibéric
INFODONA 
(Centro de asesoramiento a las mujeres)

Revista Fonoll
mediolanumBANCO

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

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 2930
23

ju
lio

l

31
24

MAR MEDINA TERRA
Mar Medina ha celebrat en 2017 el seu 50é aniversari. Els anys escolars els va viure 
a La Consolació i, posteriorment, a l’institut Leopoldo Querol. Va estudiar Infermeria 
i, després d’anar sumant experiències professionals en diversos llocs, va arribar a 
l’Hospital Comarcal de Vinaròs. Per a ella, “treballar en aquest hospital i al meu poble 
és un orgull”. Per aquest camí de formació personal i professional, l’han acompanyat 
nombroses persones, companys i amics però, sobre tot “els meus pares, els meus 
germans, el meu home i els meus fills”. També recorda “als meus sogres, que ja no estan 
entre nosaltres i, que amb 13 anys i el meu uniforme, em van acollir a casa seua com 
una filla més”.  Defineix  Vinaròs com “una terreta privilegiada, tant per la seua gent 
xaladora i acollidora,  com pels seus paisatges, amb espectaculars platges i l’Ermita” 
encara que “hauriem de millorar diversos aspectes”. Precisament, el repte de treballar 
per Vinaròs el va viure en la seua etapa de regidora a l’Ajuntament: “la política local ha 
sigut una passió per a mi, m’ha permés estar en contacte amb la gent i poder canviar 
una miqueta el nostre estimat Vinaròs, sempre pensant en el benestar dels veïns”.



MENJAR SOLIDARI. SAD: Servei Ajuda a Domicili
Teleajuda. 
Plaça Sant Antoni, 19

Sortida cultural d’estiu
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PILI MOLÉS MOLINOS
Pili Molés va nàixer l’any 1954. La seua infància va transcòrrer al carrer Sant Francesc, al costat 
de la fàbrica Foret, jugant davant l’era. Va estudiar al “Grupo de Baix” i d’ahi a fer l’ingrés i 
estudiar Batxillerat a l’Acadèmia de Don Paco Baila, seguint després a l’Institut Leopoldo 
Querol, tornant a l’Acadèmia i cursant Magisteri. Va impartir la docència a Vinaròs, Benicarló, 
Morella i Rossell i, en aprovar les oposicions, va ser destinada a Sant Rafel del Riu, des d’on va 
vindre al CEIP Misericòrdia de Vinaròs, on s’ha jubilat. “La professió de mestra m’ha omplert i 
m’he dedicat amb il·lusió, ja que els xiquets m’agraden molt”, comenta Pili.  El seu pare, molt 
vinarossenc, és recordat com “el pintor de l’Ermita” ja que la seua trajectòria va estar molt 
lligada a la representació pictòrica de l’ermita de la Misericòrdia, a més d’haver recuperat els 
altars d’esglésies com la del Forcall,  “on va conèixer  a ma mare” recorda Pili. De la seua família, 
nomena també “la meua germana Maria Rosa, a qui estava molt unida, mestra com jo i que 
va faltar fa uns anys”. Participa en festes com el Carnaval i la Setmana Santa, amb la Comfraria 
de Jesús Natzaré. Qüalifica de “sort” poder viure a Vinaròs, com a ciutat oberta al mar que és, 
encara que “és una llàstima no comptar amb edificis com un museu o un auditori més grans, 
espero vore’ls algun dia i que la ciutat siga més neta i continue treballant per ser turística”.



Presentació Mare Nostrum
POR MAS VIDA Y RESCATA-2
Avgda. Tarragona, 17 - Vinaròs

Sopar de lluna plena
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ANGELA PASCUAL BARREDA
Ángela Pascual va nàixer a Vinaròs en 1973. Els records de la seua infància la porten directament 
a la partida Boverals, els estius passejant en bicicleta amb el seu germà, els dinars de Nadal 
en família, la paella dels diumenges, els pícnics amb sa mare o les excursions de dissabte amb 
son pare. Ángela rememora a tots els membres de la seua família, guardant un record especial 
per a cadascun. Les vesprades a la barana del “Paseo” o a La Mera amb les amigues o els anys 
de la carrera a València són els records de joventut més estimats. Llicenciada en Psicologia i 
titolada en Criminologia, ha desenvolupat la seua vida professional a ADEMUR -associació de 
la qual va ser cofundadora, on atenia víctimes de la violència de gènere-, AFIVINA i, des de 
l’any 2015, engegant un projecte pioner mitjançant el qual es fan intervencions educatives 
amb gossos.  Ángela veu Vinaròs com “una ciutat oberta, lluminosa i alegre, amb regals 
com pendre un bany, amb tota la família i gos inclòs, en ple mes d’octubre”, encara que 
“m’agradarien més zones verdes, una ciutat més neta on els vinarossencs s’impliquéssen més 
i siguéssen més solidaris amb les injustícies socials”. Comparteix la seua vida amb Migue, el 
seu company de ruta, i els seus fills, Lluna i Ibai. I recalca que sempre l’acompanyen “aquelles 
persones anònimes que lluiten amb crits silenciosos”.



ATENCIÓN VÍCTIMAS DEL DELITO
Tel. 964 450 082 - 900 58 08 88
Palacio de Justicia - Vinaròs
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INMA REDÓ JORNALER
Inma Redó va nàixer en 1958 i va passar els seus primers anys de vida jugant i 
corrents pel carrer Socors i pels salons del Blau -l’Hogar Sindical- que regentaven 
els seus pares i el seu padrí. La seua vida ha estat vinculada a l’hostaleria ja que, a 
aquell negoci, van seguir el bar Las Palmeras i el restaurant familiar, fins la jubilació 
del seus pares. Es va formar a La Consolació i als instituts Leopoldo Querol i Joan 
Coromines, on va cursar Administratiu. Des de l’any 1994, en què va aprovar les 
oposicions, treballa a Correus, primer a L’Aldea i, des de 1996, a Vinaròs “on espero 
poder jubilar-me”, comenta Inma. Està casada amb Manuel i té dos fills, Eduardo i 
Carlos. Ocupa el seu temps lliure llegint i caminant. De fet, amb un grup d’amics, 
cada any fa un trosset del Camino de Santiago. És catequista de confirmació i 
també forma part de la junta directiva de Joventuts Musicals de Vinaròs i és que, 
segons explica, “la música és una altra de les meues passions”.



PUNTO DE ENCUENTRO
Ermita Sant Gregori  -  Vinaròs
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NANDA ROMILLO GARCIA
Nanda Romillo va nàixer l’any 1968 a Vinaròs. Per motius laborals del seu pare, va anar 
a escola a Rossell pero passaven tots els caps de setmana i estius a Vinaròs. Va cursar 
Batxillerat a l’institut Leopoldo Querol i Magisteri a Castelló. Posterioment, a Barcelona 
va estudiar Psicologia Educacional, estudis que finalitzaria per la UNED ja que, en decidir 
un estiu començar a donar classes, va quedar atrapada de per vida a l’ensenyament. 
Fa més de 25 anys que dóna classes de repàs, “sempre al costat del meus alumnes, 
intentant motivar-los al màxim i fent que posen il·lusió” diu Nanda que afegeix que “ara 
alguns d’ells són fills dels meus primers alumnes”. Se sent afortunada de viure a Vinaròs, 
destacant el Passeig Marítim i l’Ermita, així com el caràcter obert i vital de la gent, a la 
vegada que “trobo a faltar un bon auditori”. Està casada amb Enrique Vidal i tenen dos 
fills, Marc i Ferran. Els records més importants i entranyables de la seua vida van lligats a 
la família i amics que “han estat amb mi en tots els moments, així com als meus alumnes, 
dels que he aprés tantes coses i als qui sempre he intentat ensenyar amb professionalitat. 
Els dóno les gràcies per deixar-me dedicar a allò que més m’agrada: ser mestra”.



ADEPA-COCEMFE 
(Agencia para la Defensa y Promoción de la Accesibilidad)
Tel. 695 903 180  -  C/ Juan Giner Ribera
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MARIA ELENA VELA LÓPEZ
Maria Elena Vela va nàixer a Saragossa l’any 1963 però amb nomes 8 anys es va 
traslladar amb els seus pares i germà a viure a Vinaròs. Més tard van nàixer altres
dos germans en esta població. Va anar a escola a la Divina Providència i després 
a l’institut Leopoldo Querol. En 1984, va aprovar les oposicions a l’Ajuntament de 
Vinaròs, on ja fa més de 33 anys anys que hi treballa. En l’actualitat, és la responsable 
administrativa de l’OIAC, l’oficina municipal d’informació i atenció al ciutadà. Com 
a aficions, li agrada llegir, viatjar i disfrutar en família. Els records més entranyables 
van lligats a moments molts diferents: aprovar les primeres oposicions, el seu 
matrimoni o  el naixement del seu fill Juan Carlos. El sentiment que té cap a Vinaròs 
és de “gratitud per tots els anys que porto vivint i treballant, que en són més que 
en el meu lloc de naixement, i també per ser el lloc on va nàixer el meu fill”. Destaca 
també la satisfacció que sent per la seua feina que “m’ha permés estar en contacte 
amb el públic”. De Vinaròs, es queda amb la mar i el bon clima i insisteix en què “a 
casa sempre diem que cal sortir d’aquí per adonar-te’n el be que s’està a Vinaròs”.


